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उत्पित्तउत्पित्त

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

घालीत होता 3नतंर 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. 6नतंर 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. 9नतंर 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. 11मग 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. 12गवत,
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. 13संध्याकाळ
झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला ितसरा िदवस. 14मग देव
बोलला “िदवस व रात्र ही वेगळी करण्यासाठी आकाशात ज्योित होवोत
व त्या िवशेष िचन्हे, आिण िवशेष मेळावे, ऋतू, िदवस, आिण वषेर्
दाखिवणाऱ्या होवोत. 15पृथ्वीला 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. 18आिण देवाने पािहले की हे
चांगले आहे. 19संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला
चौधा िदवस. 20मग देव बोलला, “जलामध्ये जीवजतंूचे थवेच्या थवे
उत्पन्न होवोत. आिण पृथ्वीवर आकाशात पक्षी उडोबागडोत” -
21समुद्रातील प्रचंड जलचर म्हणजे पाण्यात िफरणार ेव अनेक जातीचे
व प्रकारचे जलप्राणी देवाने उत्पन्न केले. तसेच आकाशात उडणारे
िनरिनराळड्या 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.” 23संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ
झाली हा होता पाचवा िदवस. 24मग देव बोलला, “िनरिनराळया जातीचे
पशू, मोठे प्राणी वेगवेगळड्या जातीचे सरपटणार ेव रांगणार ेलहान प्राणी
असे जीवधारी प्राणी पृथ्वीवर उत्पन्न होवोत. ते आपापल्या जातीचे
अनेक प्राणी िनमार्ण करोत.” आिण तसे सवर् झाले. 25असे देवाने
वनपशू, पाळीव जनावर,े सरपटत जाणार ेलहान प्राणी व वेगवेगळया
जातीचे जीवधारी प्राणी िनमार्ण केले. आिण देवाने पािहले की हे चांगले
आहे. 26मग 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. 30तसेच पृथ्वीवरील सवर् पशू, आकाशातील
सवर् पक्षी आिण जिमनीवर सरपटत जाणार ेसवर् प्राणी यांच्याकिरता अन्न
म्हणून मी िहरव्या वनस्पती िदल्या आहेत.” आिण सवर् तसे झाले.
31आपण केलेले सवर्काही फार चांगले आहे असे देवाने
पािहले.संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला सहावा
िदवस.

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. 4हा 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. 6पृथ्वीवरुन धुके वर जात असे व त्याने सवर् जिमनीवर पाणी
िशपडंले व पसरले जात असे. 7नतंर परमेश्वर देवाने जािमनीतील
मातीचा मनुष्य घडवला व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फंुकला
आिण मनुष्य जीवधारी म्हणजे जीवंत प्राणी झाला. 8मग परमेश्वर देवाने
पूवेर्कडे एदेन नावाच्या जागेत एक बाग लावली आिण त्या बागेत आपण
घडिवलेल्या मनुष्याला ठेवले. 9परमेश्वर 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. 11पिहल्या निदचे नाव पीशोन होते. ही सवर् हवीला देशाला वेढा
घालून वाहाते 12 त्या देशात चांगल्या प्रतीचे सोने सांपडते. तेथे मोती व
गोमेद ही रत्ने सापडतात 13दसुऱ्या 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. 15परमेश्वर देवाने
मनुष्याला एदेन बागेत ितची मशागत करण्यासाठी व बागेची काळजी
घेण्यासाठी ठेवले. 16परमेश्वराने मनुष्याला ही आज्ञा िदली; परमेश्वर
म्हणाला, “बागेतील कोणत्याही झाडाचे फळ तू खशुाल खाऊ शकतो.
17परतंु बऱ्यावाईटाचे ज्ञान करुन देणाऱ्या झाडाचे फुळ तू खाऊ नको;
जर त्या झाडाचे फळ तू खाशील तर तू नक्की मरशील.” 18नतंर परमेश्वर
बोलला, “मनुष्याने एकटे असावे हे बर ेनाही; मी त्याच्यासाठी योग्य
मदतनीस िनमार्ण करीन.” 19परमेश्वराने मातीतून शेतातील सवर् जातीचे
प्राणी आिण आकाशातील सवर्जातीचे पक्षी उत्पन्न केले आिण त्यांना
मनुष्याकडे नेले आिण मनुष्याने म्हणजे आदामाने त्या सवार्ंना नावे
िदली. 20आदामाने सवर् पाळीव प्राणी, आकाशातील सवर्पक्षी आिण सवर्
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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. 22परमेश्वराने आदामाची फासळी
काढून ितची स्त्री बनवली आिण ितला आदामाकडे नेले. 23 2तेव्हा
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.

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?” 2स्त्रीने सपार्ला उत्तर
िदले, “नाही. देवाने तसे म्हटले नाही बागेतल्या झाडांची फळे आम्ही
खाऊ शकतो. 3परतंु 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.” 4परतंु सपर् त्या स्त्रीला म्हणाला, “तुम्ही खरोखर
मरणार नाही. 5कारण देवाला हे माहीत आहे की जर तुम्ही त्या झाडाचे
फळ खाल तर बर ेव वाईट काय आहे हे तुम्हांला समजेल आिण तुम्ही
देवासारखे व्हाल.” 6स्त्रीने 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. 8संध्याकाळी 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?”
10तो म्हणाला, “बागेत मी तुझ्या चालण्याचा आवाज ऐकला व मला
भीती वाटली कारण मी नग्न होतो आिण म्हणून मी लपलो.” 11परमेश्वर
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?” 12आदाम म्हणाला, “तू ही स्त्री
माझ्यासाठी मदतनीस म्हणून िदलीस. ितने त्या झाडाचे फळ मला िदले
आिण म्हणून मी ते खाल्ले.” 13मग 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 15तू 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 16नतंर 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.”
17नतंर 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; 18जमीन तुझ्यासाठी काटेकुटे वाढवेल
आिण शेतातल्या रानटी वनस्पती तुला खाव्या लागतील. 19तू अितशय
श्रम करुन िनढळाच्या घामाने भाकर िमळिवशील ंतू मरायच्या
िदवसापयर्ंत अितशय काम करशील. आिण नतंर तू पुन्हा माती होशीलं

मी तुला मातीतून उत्पन्न केले आहे; आिण तू मरशील तेव्हा परत
मातीला जाऊन िमळशील.” 20आदामाने आपल्या बायकोचे नाव हव्वा
ठेवले. या जगात जन्म घेणाऱ्या सवर् माणसांची ती आई आहे म्हणून
आदामाने ितला हे नाव िदले. 21परमेश्वराने आदाम व त्याची बायको
हव्वा यांच्यासाठी जनावराच्या चामड्यांची वस्त्रे केली; आिण ती त्यांना
घातली. 22परमेश्वर म्हणाला, “पाहा, मनुष्य आपल्या सारखा झाला
आहे. त्याला बर ेव वाईट समजते. तर आता कदिचत 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. 24परमेश्वर 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.

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 पुरुषसतांन लाभले आहे.” 2 त्यानतंर
हव्वेने आणखी एका बाळाला जन्म िदला. हा मुलगा म्हणजे काइनाचा
भाऊ हाबेल होता. हाबेल मेंढपाळ झाला; काइन शेतकरी झाला. 3काही
काळानतंर हगंामाचे वेळी काइनाने परमेश्वराला आदराने दान देण्यासाठी
आपल्या शेतातील उत्पन्नातून काही अपर्ण आणले. 4हाबेलानेही
आपल्या कळपातील काही मेंढर ेदेवाला अपर्ण म्हणून आणली. त्याने
मेंढरांचे सवार्त उत्तम भाग आणले.परमेश्वराने हाबेलाचे अपर्ण स्वीकारले.
5परतंु काइन आिण त्याचे अपर्ण स्वीकारले नाही. यामुळे काइन फार
द:ुखी झाला व त्याला फार राग आला 6परमेश्वराने काइनाला िवचारले,
“तू का रागावलास? तुझा चेहरा द:ुखी का िदसत आहे? 7तू 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.” 8काइन 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.
9काही 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?” 10नतंर परमेश्वर
म्हणाला, “तू हे काय केलेस? 11तू 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. 12पूवीर् 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.” 13मग काइन
म्हणाला, “ही िशक्षा मी सहन करु शकणार नाही इतकी भारी आहे.
14पहा 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.” 15मग 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. 16काइन परमेश्वरा समोरुन िनघून
गेला आिण एदेनाच्या पूवेर्स नोद देशात जाऊन रािहला. 17काइन
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. 18हनोखाला
हराद नावाचा मुलगा झाला; हरादाला महूयाएल झालां महूयाएलास
मथुशाएल झाला; आिण मथुशाएलास लामेख झाला. 19लामेखाने दोन
बायका केल्या. पिहलीचे नाव आदा व दसुरीचे नाव िसल्ला. 20आदाने
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याबालास जन्म िदला; तो तबंूत राहाणाऱ्या व गुरढेोर ेपाळणाऱ्या
लोकांचा मूळ पुरुष झाला. 21आदाला 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. 23लामेख आपल्या बायकांना म्हणाला,“आदा आिण िसल्ला
माझी वाणी ऐका; लामेखाच्या बायकांनो, मी ज्या गोष्टी बोलतो ितकडे
कान द्दा; एका माणसाने मला जखमी केले, तेव्हा मी त्याला ठार मारले,
एका तरुणाने मला मारले म्हणून मी त्याला ठार केले. 24काइनाला
मारणाऱ्याला खूप खूप िशक्षा होईल तर मग मला मारणाऱ्याला त्याहीपेक्षा
आिधकात अिधक िशक्षा होईल.” 25आदाम 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.

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. 3आदाम 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. 5अशा रीतीने आदाम एकंदर नऊशेतीस
वषेर् जगला; नतंर तो मरण पावला. 6 शेथ एकशेंपाच वषार्ंचा झाल्यावर
त्याला अनोश नांवाचा मुलगा झाला. 7अनोशच्या जन्मानतंर शेथ
आठशेंसात वषेर् जगला, त्या काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या; 8 शेथ एकंदर नऊशेंबारा वषेर् जगला, मग तो मरण पावला.
9अनोश नव्वद वषार्ंचा झाल्यावर त्याला केनान नावाचा मुलगा झाला;
10 केनान जन्मल्यानतंर अनोश आठशेंपधंरा वषेर् जगला; त्या काळात
त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 11अनोश एकंदर नऊशेंपाच वषेर्
जगला; त्यानतंर तो मरण पावला. 12 केनान सत्तर वषार्ंचा झाल्यावर
त्याला महललेल नावाचा मुलगा झाला; 13महललेल झाल्यावर केनान
आठशेंचाळीस वषेर् जगला; त्या काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या; 14 केनान एकंदर नऊशेंदहा वषेर् जगला; नतंर तो मरण पावला.
15महललेल पासष्ट वषार्ंचा झाल्यावर त्याला यारदे नावाचा मुलगा
झाला; 16यारदे जन्मल्यानतंर महललेल आठशेंतीस वषेर् जगला; त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 17महललेल एकंदर
आठशें पचं्याण्णव वषेर् जगला; त्यानतंर तो मरण पावला. 18यारदे एकशें
बासष्ट वषार्ंचा झाल्यावर त्यास हनोख नावाचा मुलगा झाला; 19हनोख
झाल्यावर यारदे आठशें वषेर् जगला; त्या काळात त्याला आणखी मुलगे
व मुली झाल्या; 20यारदे एकंदर नऊशे बासष्ट वषेर् जगला; त्या नतंर तो
मरण पावला. 21हनोख पासष्ट वषार्ंचा झाल्यावर त्याला मथुशलह
झाला; 22मथुशलह जन्मल्यावर हनोख तीनशें वषेर् देवाबरोबर चालला व
त्या काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 23हनोख एकंदर
तीनशें पासष्ट वषेर् जगला; 24 एके िदवशी हनोख देवाबरोबर चालत होता;
नतंर तो नािहसा झाला कारण देवाने त्याला नेले. 25मथुशलह एकशे
सत्याऐशंी वषार्ंचा झाल्यावर त्याला लामेख नावांचा मुलगा झाला;
26लामेखाच्या जन्मानतंर मथुशलह सातशेंब्याऐशंी वषेर् जगला; त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 27मथुशलह एकंदर
नऊशें एकुणसत्तर वषेर् जगला; त्यानांतर तो मरण पावला. 28लामेख
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.” 30नोहा झाल्यावर
लामेख पाचशें पचं्याण्णव वषेर् जगला; त्या काळात त्याला आणखी मुलगे
व मुली झाल्या; 31लामेख एकंदर सातशें सत्याहत्तर वषेर् जगला; नतंर
तो मरण पावला. 32नोहा पाचशें वषार्ंचा झाल्यावर त्याला शेम, हाम व
याफेथ नावाचे मुलगे झाले.

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. 3या स्त्रीयांनी मुलांना जन्म िदला, त्या काळी व त्यानतंर पृथ्वीवर
नेिफिलम लोक राहात होते. ते फार नामांिकत होते. ते प्राचीन
काळापासूनचे महावीर होते. 4नतंर 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.” 5परमेश्वराने पािहले की पृथ्वीवरील लोक दषु्ट आहेत; त्यांचे
िवचार नेहमी वाईट असतात. 6 म्हणून पृथ्वीवर मनुष्य िनमार्ण
केल्याबद्दल परमेश्वरला वाईट वाटले; 7आिण 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.” 8परतंु परमेश्वराला आनदं देणारा एक माणूस पृथ्वीवर होता
तो म्हणजे नोहा. 9ही नोहाच्या घराण्याची कहाणी आहे. नोहा
आयषु्यभर त्या िपढीतला नीितमान माणूस होता. तो नेहमी देवाच्या
आज्ञांप्रमाणे चालला 10नोहाला 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, 50क्यूिबट रंुद, आिण 30 क्यूिबट उंच असावे;
16तारवाला 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. 18मी
तुझ्याशी एक िवशेष करार करतो; तू आपले मुलगे, आपली बायको व
आपल्या सुना यांस घेऊन तारवात जा. 19तसेच पृथ्वीवरील प्रत्येक
जातीतील सजीव प्राण्यापकैी एक नरमादीची जोडी तू तारवात ने, त्यांना
तुझ्याबरोबर तारवात िजवंत ठेव. 20पक्षी, पशू आिण भूमीवर रांगणारे
प्राणी या पकैी प्रत्येकाच्या जातीतून नरमादी असे दोनदोन तुझ्याबरोबर
तरवात ने; त्यांना तुझ्याबरोबर तारवात िजवंत ठेव. 21तसेच तुला व
त्यांना लागणार ेपृथ्वीवरील सवर् प्रकारचे अन्न तारवात साठवून ठेव.”
22 देवाने आज्ञा िदल्याप्रमाणे नोहाने सवर् काही केले.

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. 2अपर्णासाठी वरील प्रत्येक जातीच्या शुद्ध प्राण्यापकैी नरमाद्यांच्या
सात जोड्या, इतर अशुद्ध प्राण्यापकैी नरमादी अशी एकच जोड़ी,
3आिण पक्षांच्या नरमादी अशा सात जोड्या तुझ्याबरबेर तारवात नें.
पृथ्वीवर त्यांचे बीज राहील 4आतापासून सात िदवसांनी मी पृथ्वीवर
चाळीस िदवस व चाळीस रात्र प्रचंड पाऊस पाडीन; त्यामुळे पृथ्वीवर मी
िनमार्ण केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा नाश होईल.” 5परमेश्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे नोहाने सवर्काही केले. 6पाऊस आला तेव्हा नोहा सहाशे
वषार्ंचा होता. 7जलप्रलयातून तरुन जावे म्हणून नोहा व त्याचे सह
त्याचे कुटंुब म्हणजे त्याची बायको, त्याचे मुलगे व सुना हे तारवात गेले.
8तसेच पृथ्वीतलावरील सवर् शुद्ध व अशुद्ध पशूपक्षी, सरपटणार ेव
रांगणार ेप्राणी 9 हे सवर् देवाने सांिगतल्याप्रमाणे नर व मादी अशा जोडी
जोडीने नोहाबरोबर तारवात गेले. 10मग सात िदवसानतंर पृथ्वीवर
पाऊस पडण्यास व जलप्रलय येण्यास सुरवात झाली. 11दसुऱ्या
मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी पृथ्वीतील पाण्याचे सवर्झर ेफुटले व पाणी
उफाळून वर आले व जिमनीवरुन वाहू लागले; त्याच िदवशी मुसळधार
पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली; जणू काय आकाशाच्या िखडक्या
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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. 12चाळीस िदवस व चाळीस रात्र पृथ्वीवर पावसाने झोड
उडिवली. 13याच िदवशी नोहा,आिण त्याचे पुत्र शेम, हाम आिण याफेथ
आिण त्यांच्याबरोबर नोहाची बायको व त्याच्या ितघी सुना िह तारवात
गेली. 14नोहाचे कुटंुब आिण पृथ्वीवरील सवर् सजीव प्राणी म्हणजे सवर्
जातीची गुरढेोर ेइतर पशू जिमनीवर सरपटणार ेआिण आकाशात
उडणार ेपक्षी हे तारवात होते. 15आिण 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. 17चाळीस िदवस पृथ्वीवर महापुर पाणी आले; 18पाणी
एक सारखे चढतच गेले आिण त्यामुळे तारु जिमनीपासून उंचावर तरगंू
लागले; 19पाणी इतके वर चढत गेले की उंच उंच पवर्त देखील पाण्यात
बुडून गेले; 20पाणी सवार्त उंच पवर्त िशखरावर वीस फुटा पेक्षा अिधक
उंच इतके वर चढले. 21पृथ्वीवरील सवर् िजवंत प्राणी, म्हणजे सवर् स्त्री,
पुरुष, तसेच सवर् पक्षी, गुरढेोर,े ग्रामपशू, वनपशू सरपटणार ेप्राणी हे सवर्
जीव जतंू मरुन गेले. 22ज्याच्या म्हणून नाकपुडयात जीवनाचा श्वास
होता ते कोरडया जिमिनवरले झाडून सार ेमेले. 23अशा 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. 24पाण्याने एकशे पन्नास िदवस पृथ्वीला
झाकून ठेवले होते.

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.

2आकाशातून मुसळधार पडणारा पाऊस थांबला; आिण पृथ्वीच्या
पोटातून उफाळून वर येणार ेसवर् झऱ्यांचे पाणी वाहाण्याचे थांबले,
3पृथ्वी भरुन टाकलेले पाणी ओसरुन खाली खाली जाऊ लागले.
िदडशे िदवसानतंर पाणी इतके खाली आले की त्यामुळे 4सातव्या
मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी तारू अरारात पवर्तावर थांबून पुन्हा
जिमनीवर टेकले ; 5दहाव्या मिहन्यापयर्ंत पाणी एकसारखे ओसरत होते
; व दहाव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पवर्तांचे माथे िदसू लागले.
6चाळीस िदवसांनतंर नोहाने तयार केलेली तारवाची िखडकी उघडली
7आिण एक कावळा बाहेर सोडला; तो पाणी संपून जमीन कोरडी
होईपयर्ंत इकडे-ितकडे उडत रािहला. 8जिमनीच्या पृष्टभागावरुन पाणी
उतरले आहे का नाही हे जाणून घेण्याकिरता नोहाने एका कबुतरालाही
बाहेर सोडले. 9जमीन 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. 10सात ि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, 12आणखी 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. 14दसुऱ्या मिहन्याच्या
सत्तािवसाव्या िदवसापयर्ंत जमीन खडखडीत कोरडी झाली होती.
15नतंर देव नोहाला म्हणाला, 16 “तू, तुझी बायको, मुले व सुना यांना
घेऊन आता तारवाच्या बाहेर नीघ; 17तुझ्या 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.
21परमेश्वराने त्या अपर्णाचा सुवास घेतला आिण त्याने त्याला आनदं
झाला; परमेश्वर स्वत:स 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; 22जोपयर्ंत
पृथ्वी राहील तो पयर्ंत पेरणी व कापणी, थडंी व ऊन, िहवाळा व
उन्हाळा, िदवस व रात्र व्हावयाची थांबणार नाहींत.”

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

आकाशातील प्रत्येक पक्षी, जिमनीवर सरपटणारा प्रत्येक प्राणी आिण
समुद्रातील सवर् मासे, तुमचे भय धरतील; ते सवर् तुमच्या सत्तेखाली
असतील. 3ह्या आधी मी तुम्हाला, खाण्याकिरता िहरव्या वनस्पती
िदल्या; आता सवर् प्राणीही तुमचे अन्न होतील. मी पृध्वीवरील सवर् काही
तुमच्या हाती देतो. ते सवर् तुमचे आहे. 4पण मी तुम्हांस एक आज्ञा देतो
की रक्तासकट मांस तुम्ही खाऊ नका कारण रक्त हे त्याचे जीवन आहे;
5तसेच 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.” 8मग देव नोहाला
व त्याच्या मुलांना म्हणाला, 9 “मी आता तुम्हाशी व तुमच्या मागे तुमच्या
संततीशी एक करार करतो; 10तसेच तुमच्या सोबत जे पक्षी, गुरढेोर,े
पशू आिण इतर जे प्राणी तारवातून बाहेर आले त्यांच्याशीही एक करार
करतो म्हणजे सवर् सजीव सृष्टीशी मी करार करतो; 11तो 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.” 12आिण 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. 13मी ढगात साप्तरगंी धनुष्य
ठेवले आहे; ते सवर् पृथ्वी व माझ्यामध्ये केलेल्या कराराचा पुरावा म्हणून
राहील. 14मी 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. 16आिण 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 प्राण्यामध्ये
झालेल्या कराराचा पुरावा आहे.” 18नोहाबरोबर 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. 20नोहा 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;
23मग शेम व याफेथ यांनी एक झगा घेतला व तो आपल्या पाठीवर
ठेवून ते पाठमोर ेतबंूत गेले. अशा प्रकार ेत्यांनी आपल्या विडलांची
नग्नता झाकली; पाठमोर ेअसल्यामुळे ती त्यांना िदसली नाहीं. 24नतंर
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.” 26नोहा आणखी म्हणाला, “शेमचा
परमेश्वर देव धन्यवािदत असो! कनान शेमचा गुलाम होवो. 27 देव
याफेथाला अिधक जमीन देवो! देव शेमच्या तबंूत राहो, आिण कनान
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त्यांचा गुलाम होवो.” 28जलप्रलया नतंर नोहा साडेतीनशे वषेर् जगला;
29नोहा एकूण साडे नऊशे वषेर् जगला; मग त्यानतंर तो मरण पावला.

शेम, हाम व याफेथ ह्मा नोहाच्या तीन मुलांना
जलप्रलयानतंर पुष्कळ मुलगे झाले; त्यांची वंशावळ येणे
प्रमाणे:याफेथाचे वंशज 2याफेथाचे मुलगे; गोमर, मागोग,

मादय, यावान, तुबाल, मेशेख व तीरास हे होते. 3गोमरचे मुलगे;
आष्कनाझ, रीपाथ व तोगामार्, हे होते. 4यावानाचे मुलगे; अलीशा,
ताशीर्श, िकत्तीम व दोदानीम. 5भूमध्यासमुद्रच्या िकनाऱ्याच्या आसपास
जी राष्ट्र े झाली ती सवर् याफेथाच्या संततीपासून होती; प्रत्येक मुलाला
स्वत:ची जमीन होती ही सवर् कुळे वाढत गेली व त्यांची वेगवेगळी राष्ट्र े
झाली. प्रत्येक राष्ट्र ाची भाषा वेगळी होती. 6हामचे 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. 9तो 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 14पात्रुस कास्लूह व कप्तोरी हे मुलगे
झाले. कास्लूहपासून पिलष्टी लोक आले. 15कनानाचा पिहला मुलगा
सीदोन हा होता; कनान हा हेथचाही बाप होता. कनानापासून उदयास
आलेली राष्ट्र े, 16यबूसी, अमोरी, िगगार्शी, 17 िहव्वी, आक◌र्ी, शीनी
18अवार्दी, समारी व हमाथी ही होती. पुढे कनानाची कुळे जगाच्या
वेगवेगळ्या भागात पसरली. 19कनान्यांची 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. 20ही सवर् हाम याची वंशजे होती; हया सवर्
वंशजांना स्वत:ची भाषा व देश होते; ती सवर् वेगवेगळी राष्ट्र े झाली.
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; 23अरामाचे मुलगे: ऊस, हूल, गेतेर व मश हे
होते; 24अपर्क्षदास 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. 26यक्तानास अलमोदाद, शेलेफ, हसमार्वेथ, येरह, 27हदोराम,
ऊजाल, िदक्ला 28ओबाल, अबीमाएल, शबा, 29ओफीर, 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. 32ही नोहाच्या मुलांची व त्यांच्या वंशजांची,
िपढ्या व कुळाप्राणे यादी आहे; त्यांच्या राष्ट्र ांप्रमाणे ती आखलेली आहे;
जलप्रलयानतंर त्यांची पृथ्वीवर वेगवेगळी राष्ट्र े झाली.

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

त्यांनी तेथेच वस्ती केली. 3लोक 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. 4मग लोक म्हाणाले, “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.” 5परमेश्वर 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
त्याची 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. 9ह्याच िठकाणी परमेश्वराने सवर् पृथ्वीच्या
भाषेचा घोटाळा केला म्हणून त्या नगराला बाबेल म्हटले आहे. अशा
रीतीने परमेश्वराने त्या िठकाणापासून इतरत्र पसरण्यास लोकांना भाग
पाडले. 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. 12अपर्क्षद 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; 21सरुग झाल्यावर रऊ दोनशे सात वषेर्
जगला व त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या. 22सरुग तीस वषार्ंचा
झाल्यावर त्याला नाहोर झाला. 23नाहोर झाल्यावर सरुग दोनशें वषेर्
जगला आिण त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या. 24नाहोर 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. 27 तेरहच्या कुळाची वंशावळ येणेप्रमाणे: तेरहाला अब्राम,
नाहोर व हारान हे मुलगे होते. हारानाचा मुलगा लोट. 28हारान, आपला
बाप तेरह िजवंत असताना आपली जन्मभूमी खास्द्यांचे ऊर अथवा
बाबेल गांव येथे मरण पावला. 29अब्राम 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. 30साराय वांझ होती, ितला मूलबाळ नव्हते.
31मग 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.

परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला,“तू आपला देश, आपले गणगोत
व आपल्या बापाचे घर सोड; आिण मी दाखवीन त्या देशात
जा. 2मी 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.” 4 तेव्हा अब्रामाने परमेश्वराची
आज्ञा मानली. त्याने हारान सोडले लोट त्याच्या बरोबर गेला. या वेळी
अब्राम पचं्याहत्तर वषार्ंचा होता. 5हारान 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. 6अब्राम कनान देशातून प्रवास करीत शखेम गावला आला
आिण मोरचे्या मोठ्या वृक्षांपयर्ंत गेला. याकाळी त्या देशात कनानी लोक
राहात होते. 7परमेश्वर अब्रामास दशर्न देऊन म्हणाला, “हा देश मी
तुझ्या वंशाजांना देईन.”ज्या जागेवर परमेश्वराने अब्रामाला दशर्न िदले
त्या जागी त्याने परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी एक वेदी बांधली.
8मग 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. 10 त्या काळी त्या प्रदेशात मोठा
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दषु्काळ पडला; तेथे पाऊस पडला नाही आिण अन्नधान्य उगवले नाही.
म्हणून अब्राम िमसरमध्ये राहाण्यास गेला. 11आपली 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; 13तर तू माझी बहीण आहेस असे
तू लोकांस सांग म्हणजे मग ते मला मारणार नाहींत; ते माझ्यावर दया
करतील; अशा रीतीने तू माझा जीव वाचवशील.” 14मग 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. 16अब्राम सारायचा
भाऊ आहे असे समजल्यावर फारो राजाने त्याजवर दया केली व त्याला
मेंढर,े गुरढेोर,े व गाढवे िदली तसेच अब्रामाला दास, दासी व उंटही
िमळाले. 17अब्रामाची 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.” 20मग
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.

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. 3अब्राम 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 4परमेश्वराची उपासना करण्याकिरता त्याने एक वेदी
बांधली होती, म्हणून त्याच िठकाणी अब्रामाने परमेश्वराची उपासना
केली.अब्राम व लोट वेगळे होतात 5या काळात लोट अब्रामाबरोबर
प्रवास करीत होता. लोट याजकडे खूप, गुरढेोर ेव तबंू होते 6अब्राम 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.” 10लोटाने 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 नदीच्या खोऱ्यात राहाणे िनवडले; मग ते दोघे वेगळे झाले आिण
लोटाने पूवेर्कडे प्रवास करण्यास सुरवात केली; 12अब्राम कनान
देशातच रािहला आिण लोट यादेर्नेच्या तळवटीतील शहरातून रािहला;
लोट दिक्षणेकडे दरू सदोमाला गेला आिण तेथेच त्याने आपला तबू
ठोकला. 13सदोम नगराचे लोक अितशय दषु्ट व वाईट असल्याचे
परमेश्वराला मािहत होते. 14लोट िनघून गेल्यावर परमेश्वर अब्रामाला
म्हणाला, “तुझ्या अवतीभोवती, उत्तरकेडे व दिक्षणेकडे, पूवेर्कडे व
पिश्चमेकडे दरूवर नजर टाकून पाहा; 15तू पाहातोस हा सगळा प्रदेश मी
तुला आिण तुझ्यानतंर तुझ्या संततीला कायमचा देईन. 16मी तुझी
संतती या पृथ्वीवरील धुळीच्या कणाइतकी करीन, ती इतकी करीन की
जर कोणाला ते कण मोजता येतील तर तुझ्या संततीचीही गणना होईल.

17तर 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.

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

राजा िशनाब, सबोियमाचा राजा शमेबर आिण बेलाचा म्हणजे सोअराचा
राजा यांच्यांशी यदु्ध केले. 3या सवर् राजांनी आपले सनै्य िसद्दीम
खोऱ्यात एकत्र जमिवले. (हे खोर ेम्हणजे आताचा क्षार समुद्र) 4या 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, 6 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 शत्रुनी सदोम व गमोरा येथील
लोकांची सवर् मालमत्ता, अन्न व वस्त्र सामग्री लुटून नेली त्यांनी त्यांच्या
सवर् वस्तू ही नेल्या. 12अब्रामाचा पुतण्या लोट सदोमात राहात होता.
त्याला शत्रूनीं पकडले व त्याच्या मालकीच्या सवर् मालमत्तेसह त्याला
कैद करुन ते घेऊन गेले. 13या 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.
14लोटाला 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 दासासह 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. 17मग 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.) 18आिण परात्पर देवाचा
याजक असलेला शालेमाचा राजा मलकीसदेकही भाकर व द्राक्षारस
घेऊन अब्रामाला भेटण्यास आला. 19मलकीसदेकाने 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. 21मग सदोमाचा राजा
अब्रामास म्हणाला, “मला फक्त कैद करुन नेलेले माझे लोक द्या आिण
त्यांची मालमत्ता तुम्ही तुमच्यासाठी ठेवा.” 22परतंु अब्राम सदोमाच्या
राजाला म्हणाला, “आकाश व पृथ्वीचा िनमार्णकतार् परमेश्वर, परात्पर देव
याला मी वचन देतो की, 23मी तुझे असलेले काहीही ठेवणार नाहीं,
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एखादे सूत वा जोड्याचा बधंही ठेवणार नाही ‘मी अब्रामाला श्रीमतं केले’
असे तू म्हणावे असे मला वाटत नाही. 24माझ्या 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.”

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.” 2परतंु 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.” 3अब्राम पुढे म्हणाला, “तू मला
मुलगा िदला नाहीस म्हणून माझ्या घरात जन्मलेला माझा गुलामच
माझ्या सगळ्या मालमत्तेचा वारस होईल.” 4परमेश्वर अब्रामाशी बोलला,
तो म्हणाला, “तुझे सवर्काही त्या तुझ्या गुलामाला िमळणार नाही; तर
तुला मुलगा होईलआिण तोच तुझ्या सगळ्या मालमत्तेचा वारस होईल.”
5मग 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.” 6अब्रामाने देवावर िवश्वास ठेवला देवाने त्याची
प्रामािणकांता गणना केली प्रमािणक जीवन जगण्यास योग्य असा त्याचा
िवश्वस होता. 7 देव अब्रामाला म्हणाला, “हा देश तुला वतन करुन
देण्याकिरता खास्द्यांच्या ऊर नगरातून तुला आणणारा मीच परमेश्वर
आहे.” 8परतंु 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 िपल्लू
आण.” 10अब्रामाने तीं सवर् देवाकडे आणली अब्रामाने त्यांना िचरुन त्या
प्रत्येकाचे दोन दोन अधेर् तुकडे केले; व ते समोरा समोर ठेवले; पक्षी मात्र
त्याने दोन अधेर् िचरले नाहीत; 11मग कापलेल्या प्राण्यांचे मांस
खाण्याकिरता िंहस्र पक्ष्यांनी उडून त्यावर झडप घातली; परतंु अब्रामाने
त्यांना हाकलून लावले. 12नतंर त्या िदवशी सूयर् मावळू लागला, तेव्हा
अब्रामाला गाढ झोप लागली म्हणून तो झोपला; तो झोपेत असताना
अती भयकंर अधंार त्याच्यावर पडला; 13मग 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; 14परतंु 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
स्वत: फार म्हातारा होऊन शांतीने मरण पावशील आिण तुझे पूवर्ज जेथे
पुरलेले आहेत तेथे तुला मूठमाती देतील. 16मग 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.)” 17सूयर्
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,
21अमोरी, कनानी, िगगार्शी व यबूसी या लोकांचा प्रदेश मी तुम्हाला
देतो.”

अब्राम व त्याची बायको साराय यांना मुलबाळ नव्हते.
साराय िहची हागार नावाची एक िमसरी म्हणजे िमसर
देशाची एक दासी होती. 2साराय 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. 3कनान देशात अब्राम दहा पषेर् रािहल्यावर हे झाले आिण सारायने
आपली िमसरी मोलकरीण हागार आपला नवरा अब्राम याला बायको
म्हणून िदली. 4हागार अब्रामापासून गरोदर रािहली; आपण गरोदर आहो
हे पाहून आपण आपली मालकीण साराय िहच्यापेक्षा अिधक चांगल्या
आहो असे हागारलेा वाटू लागले व ितला गवर् झाला; 5परतंु साराय
अब्रामाला म्हणाली, “माझी दासी हागार आता मला तुच्छ लेखते; त्या
बद्दल मी तुम्हाला दोष देते, कारण मीच स्वत: ि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.” 6परतंु अब्राम सारायला म्हणाला, “तू
हागारचेी मालकीण आहेस, तुला काय पािहजे तसे तू ितचे कर.” तेव्हा
सारायने ितचा छळ केला म्हणून हागार पळून गेली.” 7शूर 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.”
9परमेश्वराचा दतू ितला म्हणाला, “साराय तुझी मालकीण आहे, तू
ितच्याकडे घरी परत जा आिण ितच्या आजे्ञत राहा.” 10परमेश्वराचा दतू
आणखी म्हणाला, “तुझ्यापासून इतकी संतती होईल की ती मोजणे
शक्य होणार नाहीं.” 11परमेश्वराचा 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.” 13परमेश्वर हागारशेी बोलला; हागारनेे
देवासाठी नवे नाव वापरायला सुरवात केली. ती म्हणाली, “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 - रोईअसे नांव पडले; ती िवहीर कादेश व बेरदे यांच्या दरम्यान
आहे. 15हागारलेा अब्रामापासून मुलगा झाला; अब्रामाने त्याचे नाव
इश्माएल ठेवले. 16 त्या वेळी अब्राम शह्यांशी वषार्ंचा होता.

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. 2तू असे करशील तर मी
आपणामध्ये एक करार करीन; मी तुला अगिणत पटीत वाढवीन असे
अिभवचन देतो.” 3मग अब्रामाने देवाला लवून नमन केले; देव त्याला
म्हणाला, 4 “आपल्या करारातील माझा भाग हा असा; मी तुला अनेक
राष्ट्र ांचा महान िपता करीन; 5मी 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. 6मी तुला भरपूर संतती देईन;
तुझ्यापासून नवीन राष्ट्र े उदयास येतील, आिण राजे उत्पन्न होतील.
7आिण मी तुझ्यामध्ये व माझ्यामध्ये एक करार करतो हा करार तुझ्या
वंशजानांही िपढ्यानिपढ्या कायम लागू रािहल; मी तुझा व तुझ्या
वंशजांचा देव होईन. 8ज्या प्रदेशामधून तू जात आहेस तो म्हणजे कनान
देश मी तुला व तुझ्या वंशजाला कायमचा देईन आिण मी तुमचा देव
होईन.” 9आिण देव अब्राहामाला पुढे म्हणाला, “आता ह्या करारतील
तुझा भाग हा असा: तू व तुझ्या वंशजांनी पाळावयाचा माझा करार हा
10की तुझ्या वंशजात जन्मलेल्या प्रत्येक पुरुषांची संुता करुन घ्यावी.
11तू हा करार पाळीत असल्याची खूण म्हणून आपली संुता करुन
घ्यावीस. 12जन्मलेल लहान मुलगा आठ वषार्ंचा होईल तेव्हा तू त्याची
संुता करावी; तुझ्या कुटंुबात जन्मलेल्या तसेच दझु्या दासाच्या िंकवा
गुलामांच्या कुटंुबात जन्मलेल्या हरएक पुरुषाची संुता करावी; 13अशा
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; 14ज्या कोणाची संुता झाली नाही त्याला समाजातून बाहेर
टाकावे; कारण त्याने माझा करार मोडला आहे.” 15 देव अब्राहामाला
म्हणाला, “तुझी बायको साराय िहला मी नवीन नाव देतो, ितचे नाव सारा
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असे होईल. 16मी ितला आशीवार्दीत करीन; मी ितला मुलगा देईन
आिण तू बाप होशील. सारा अनेक राष्ट्र ांची माता होईल राष्ट्र ांचे राजे
ितच्या पासून िनपजतील.” 17अब्राहामाने देवाला लवून नमन केले,
परतंु स्वत:शीच हसून तो म्हणाला, “मी शभंर वषार्ंचा आहे; मला मुलगा
होणे शक्य नाहीं; आिण सारा नव्वद वषार्ंची आहे; ितला मूल होऊ
शकणार नाहीं.” 18मग 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
िचरनंतर 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;
21पण 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. 24अब्राहाम नव्याण्णव वषार्ंचा होता तेव्हा त्याची संुता झाली;
25आिण त्याचा मुलगा इश्माएल तेरा वषार्ंचा होता तेव्हा त्याची संुता
झाली. 26सगळ्या गुलामांची एकाच िदवशी संुता झाली; 27आिण
त्याच्या घरी जन्मलेले व त्याने िवकत घेतलेले असे त्याच्या घरचे सगळे
पुरुष यांचीही त्याच्या बरोबर संुता झाली.

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. 2अब्राहामाने वर पािहले तों
आपल्या समोर तीन पुरुष उभे असलेले त्याला िदसले; त्यांना पाहून
अब्राहाम धावत त्यांना सामोरा गेला आिण त्याने त्यांना लवून नमन
केले; 3अब्राहाम त्यांचे स्वागत करुन म्हणाला, “माझ्या स्वामीनों, मी
जो आपला सेवक त्या माझ्या सोबत कृपा करुन काही वेळ राहा;
4तुमचे पाय धुण्यासाठी मी पाणी घेऊन येतो; तुम्ही झाडा खाली
सावलीत अमळ िवसावा घ्या; 5मी 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.”
6अब्राहाम लगेच घाईने पळत तबंूत गेला व साराला म्हणाला, “ितघांना
तीन भाकरी पुरतील एवढे पीठ ताबडतोब मळ, त्याच्या भाकरी कर.”
7नतंर अब्राहाम आपल्या गुरांच्या कळपाकडे पळत गेला, आिण त्यातून
त्याने उत्तम कोवळे वासरु घेतले; ते दासाजवळ देऊन त्याने त्याला
लवकर कापून जेवणासाठी रांधण्यास सांिगतले; 8अब्राहामाने 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.” 10मग परमेश्वर म्हणाला, “मी पुढल्या वसंत
ऋ तूत येईन त्या वेळी तुझी बायको सारा िहला मुलगा होईल.”सारा
तबंूच्या तोंडाशी उभी राहून कान देत होती म्हणून या गोष्टी ितने ऐकल्या.
11अब्राहाम व सारा वयाने फार म्हातार ेझाले होते. साराचे मुले
होण्याजोगे वय िनघून गेले होते. 12 म्हणून साराने जे ऐकले त्यावर
िवश्वास ठेवला नाहीं. ती स्वत:शीच 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. 14परमेश्वराला
काही अशक्य आहे का? येत्या वसंतऋ तूत सांिगतल्याप्रमाणे मी पुन्हा
येईन तेव्हा तुझी बायको सारा िहला मुलगा होईल.” 15परतंु 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.” 16नतंर ते पुरुष उठले व सदोम नगराकडे वळून ते

ितकडे जाण्यास िनघाले; अब्राहाम त्यांना वाटेस लावण्यासाठी त्यांच्या
बरोबर थोडा रस्ता चालून गेला. 17परमेश्वर आपणा स्वत:शीच बोलला,
“मी आता जे काही करणार आहे त्या िवषयी अब्राहामाला सांगावे काय?
18कारण अब्राहामापासून एक मोठे व शक्तीमान राष्ट्र े नक्की िनमार्ण होईल,
आिण पृथ्वीवरील सगळी राष्ट्र े त्याच्यामुळे आशीवार्िदत होतील. 19मी
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.” 20मग परमेश्वर म्हणाला,
“सदोम व गमोरा येथील लोक फार दषु्ट आहेत असे मी पुष्कळ वेळा
ऐकले आहे. 21 म्हणून मी स्वत: प्रत्यक्ष जाऊन पिरस्थीती पाहीन व मग
त्यांची दषु्ट करणी ऐकल्याप्रमाणे खरोखर आहे की काय हे मला नक्की
समजेल.” 22मग ते पुरुष सदोमाकडे वळून चालू लागले, परतंु अब्राहाम
परमेश्वरा पुढे तसाच उभा रािहला. 23मग अब्राहामाने परमेश्वराजवळ
जाऊन िवचारले, “परमेश्वर तू दषु्ट लोकांचा नाश करताना चांगल्या
लोकांचाही नाश करणार काय? 24आिण 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. 25तू 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.”
26नतंर परमेश्वर बोलला, “या सदोम शहरात मला पन्नास चांगले लोक
आढळले तर त्यांच्यासाठी मी संपूणर् शहराची गय करीन, व सवर् शहर
वाचवीन.” 27मग अब्राहाम म्हणाला, “हे प्रभु, तुझ्या तुलनेने मी केवळ
धूळ व राख आहे, तरी तुला एक प्रश्न िवचारु दे; 28समजा 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.” 29पुन्हा 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.” 30मग 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.” 31मग 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.” 32अब्राहाम 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.” 33मग अब्राहामाशी बोलणे संपिवल्यावर
परमेश्वर िनघून गेला आिण अब्राहाम आपल्या तबंूकडे परत गेला.

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. 2लोट 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.” 3परतंु 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;
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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.” 6लोट घरातून बाहेर आला व त्याने
आपल्यामागे घराचे दार बदं केले. 7लोट त्या सदोमकर लोकांना
म्हणाला, “नाही, नाही, माझ्या बधंूनो! मी तुम्हाला हात जोडून िवनतंी
करतो की तुम्ही असे भयकंर वाईट काम करु नका. 8पाहा, 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. 10परतंु 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. 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; 13कारण 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. 15दसुऱ्या ि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.” 16परतंु 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.
17नगराबाहेर 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.”
18परतंु लोट त्या दोन देवदतूांना म्हणाला, “प्रभू! इतके दरू पळत
जाण्याची माझ्यावर सक्ती करु नका, 19मी 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. 20परतंु
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; 22पण 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.) 23लोट सोअर गांवात पाऊल टाकीत
असताना सकाळ झाली व सूयर् तेजाने प्रकाशू लागला, 24आिण
परमेश्वराने सदोम व गमोरा या नगरांचा नाश करायला सुरुवात केली;
त्याने आकाशातून त्या नगरावर गधंक व अग्नी यांचा वषार्व केला;
25अशा रीतीने परमेवराने सदोम व गमोरा या नगरांचा तसेच त्या

सगळ्या खोऱ्याचा म्हणजे त्या तळवटीत राहाणाऱ्या सगळ्या माणसांचा,
पशंूचा व वनस्पतींचा नाश केला. 26लोट 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. 30या 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; 32तर आता आपणाला मुले होण्याकिरता
आपण आपल्या विडलांचा उपयोग करु, तेव्हा आपण आपल्या
विडलाकडे जाऊन त्यांना भरपूर 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. 34दसुऱ्या ि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. 36अशा रीतीने लोटाच्या दोन्हीही
मुली गरोदर रािहल्या. त्यांचे वडीलच त्यांच्या बांळांचे वडील होते.
37थोरल्या मुलीला मुलगा झाला, तेव्हा ितने त्याचे नाव मवाब ठेवले;
आजतागायत राहात असलेल्या मवाबी लोकांचा हा मूळ पुरुष,
38धाकट्या मुलीलाही मुलगा झाला; ितने त्याचे नाव बेनअम्मी असे
ठेवले; आजिमतीला जे अम्मोनी लोक आहेत त्यांचा हा मूळ पुरुष.

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 2अब्राहामाने सारा आपली
बहीण असल्याचे लोकांना सांिगतले. गराराचा राजा अबीमलेख याने हे
ऐकले. त्याला सारा हवी होती म्हणून त्याने काही माणसे पाठवून ितला
राजवाड्यात आणले. 3परतंु रात्री देव अबीमलेखाच्या स्वप्नात येऊन
म्हणाला, “तू आता नक्की मरशील कारण तू आणलेली स्त्री िववािहत
आहे.” 4अबीमलेखाने अद्याप साराला स्पशर् केला नव्हता. तेव्हा
अबीमलेख म्हणाला, “प्रभु, मी दोषी नाही, मग एका िनरपराध माणसाला
तू मारुन टाकणार काय? 5कारण अब्राहामाने स्वत: 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.” 6मग 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.” 8दसुऱ्या िदवशी पहाटे अबीमलेखाने आपल्या सवर्
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सेवकांना बोलावून त्याने स्वप्नात पािहलेल्या सवर्गोष्टी त्यांना
सांिगतल्या; ते सवर्जण फार घाबरले. 9मग 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. 10तुला कशाची
भीती वाटली? अशा रीतीने तू माझ्याशी का वागलास?” 11मग 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. 12ती
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. 15अबीमलेख म्हणाला,
“तुझ्या अवती भोवती चौफेर नजर टाक; हा सवर् माझा देश आहे; तुला
पािहजे तेथे तू राहा.” 16अबीमलेख 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.” 17परमेश्वराने 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. 18कारण अब्राहामाची बायको सारा िहजमुळे
परमेश्वराने अिबमलेखाच्या घराण्यातल्या सवर् िस्त्रयांचे गभार्शय अगदी
बदं केली होते.

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

िदल्याप्रमाणे अगदी जशाच्या तशाच घडून आल्या. 3अब्राहामापासून
साराला मुलगा झाला आिण त्याने त्याचे नाव इसहाक ठेवले.
4परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे अब्राहामाने इसहाक आठ िदवसांचा
झाल्यावर त्याची संुता केली. 5इसहाक जन्मला तेव्हा अब्राहाम शभंर
वषार्ंचा होता. 6आिण सारा म्हणाली, “परमेश्वर देवाने मला हास्य म्हणजे
आनदंीआनदं िदला आहे. ज्या कोणाला हे समजेल त्या प्रत्येकाला
माइयाबरोबर आनदं होईल. 7मला आता ह्या वयात अब्राहामापासून मूल
होईल असे कोणाला वाटले असते काय? परतंु अब्राहाम म्हातारा झाला
असताना देखील मी त्यास मुलगा िदला आहे.” 8इसहाक वाढत
रािहला, तो दधुाऐवजी जेवण घेण्याइतक्या वयाचा झाला तेव्हा त्याचे
दधू तोडण्याच्या प्रसंगी अब्राहामाने मोठी मेजवानी िदली. 9ह्याच्या
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.” 11ह्या गोष्टीमुळे
अब्राहामाला वाईट वाटले व त्याला इश्माएलाची िंचता वाटू लागली;
12परतंु देव अब्राहामाला म्हणाला, “त्या मुलाबद्दल िबलकूल िंचता करु
नकोस, तसेच त्या दासीचीही िंचता करु नकोस. साराच्या इच्छेप्रमाणे
कर. इसहाकच तुझा एकटाच वारस होईल. 13परतंु मी त्या दासीच्या
मुलालाही आशीवार्द देईन; तो तुझा मुलगा आहे म्हणून त्याच्या
कुटंुबांपासूनही मी एक मोठे राष्ट्र  िनमार्ण करीन.” 14दसुऱ्या ि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. 15काही वेळाने िपशवीतील सवर् पाणी
संपले, एक थेंबही िपण्यासाठी रािहला नाही; तेव्हा हागारनेे आपल्या
मुलाला एका झुडपाखाली ठेवले; 16आिण तेथून काही अतंर ती चालून
गेली व थांबून तेथे बसली. आपला मुलगा पाण्यावाचून मरले असे ितला
वाटले; त्याचा मृत्यू 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 18ऊठ मुलाला उचलून घे; त्याचा हात धर
व त्याला घेऊन पुढे चल; मी त्याच्या पासून एक मोठे राष्ट्र  िनमार्ण
करीन.” 19मग देवाने हागारलेा पाण्याची िवहीर िदसू िदली. तेव्हा हागार
त्या िविहरीपाशी गेली आिण ितने मसक पाण्याने भरली, नतंर आपल्या
तहानलेल्या मुलाला ितने पाणी पािजले. 20तो मुलगा वाढत असताना
देव सतत त्याच्याबरोबर रािहला; इश्माएल वाळवंटात लहानाचा मोठा
होऊन िशकारी झाला; तो धनुष्यबाण मारावयास िशकला व तरबेज
ितरदंाज झाला; 21नतंर त्याच्या आईने त्याला िमसर देशातील मुलगी
बायको करुन िदली. ते पारानच्या वाळवंटात रािहले. 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.” 24आिण अब्राहाम
म्हणाला, “मी असे वचन देतो की जसा तू माझ्याशी दयाळूपणे वागलास
तसाच मी ही तुझ्याशी वागेन.” 25मग अबीमलेखाच्या सेवकांनी
पाण्याची िवहीर बळकावली म्हणून अब्राहामाने अबीमलेखाकडे तक्रार
केली. 26परतंु अबीमलेख म्हणाला, “असे कोणी केले आहे ते मला
माहीत नाही. ह्या पूवीर् तू हे मला कधीही सांिगतले नाहीस” 27अशा
रीतीने अब्राहाम व अबीमलेख यांनी आपसात करार केला. अब्राहामाने
अबीमलेखाला काही मेंढर ेव बलै, कराराचा पुरावा म्हणून िदले;
28अब्राहामाने अबीमलेखा पुढे मेंढ्याच्या सात माद्या ठेवल्या.
29अबीमलेखाने अब्राहामाला िवचारले, “या सात मेंढ्या तू अशा बाजूला
का काढल्यास?” 30अब्राहामाने उत्तर िदले, “जेव्हा तू ह्या मेंढया
माझ्याकडून स्वीकारशील तेव्हा ही िवहीर मी खाणली 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. 33अब्राहामाने बरै -
शेबा येथे एक िवशेष प्रकारचे झाड लावले, आिण त्याच जागी, जो िनरतंर
राहतो अशा परमेश्वराची प्राथर्ना केली; 34आिण अब्राहाम पलीष्ट्यांच्या
देशात पुष्कळ िदवस उपरी म्हणून रािहला.

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. 4तीन िदवस प्रवास केल्यानतंर अब्राहामाने
वर पािहले तेव्हा काही अतंरावर त्याला जेथे जायचे होते ते िठकाण
िदसले. 5मग अब्राहाम आपल्या सेवकांना म्हणाला, “तुम्ही येथे गाढवा
जवळ थांबा; मी माझ्या मुलाला घेऊन त्या समोरच्या जागी जातो, व
देवाची उपासना करुन आम्ही माघारी येतो.” 6अब्राहामाने 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.
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7इसहाकाने 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?”
8अब्राहामाने उत्तर िदले, “माझ्या लाडक्या बाळा, होमापर्णासाठी
लागणार ेकोंकरु देव आपल्याला योग्यवेळी देईल.”तेव्हा अब्राहाम व
त्याचा मुलगा संगती िनघाले 9व 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; 10मग अब्राहामाने आपल्या मुलाचा बळी देण्यासाठी हातातील
सुरा उंचावला. 11परतंु 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.” 13आिण 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.”
15नतंर स्वगार्तून परमेश्वराच्या दतूाने अब्राहामास दसुऱ्यांदा हाक
मारली. 16तो म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो की तू माझ्यासाठी तुझ्या
एकुलत्या एका लाडक्या मुलाचा बळी द्यावयांस मागे पुढे न पाहता तयार
झालास म्हणून मी परमेश्वर स्वत:ची शपथ घेऊन तुला वचन देती की
17मी 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
संतनी आपल्या सवर् शत्रुंचा पराभव करुन त्यांना िंजकेल. 18पृथ्वीवरील
प्रत्येक राष्ट्र  तुझ्या वंशजाद्वार ेआशीवार्द पावेल; तू माझ्या सवर् आज्ञा
पाळल्यास म्हणून मी हे करीन.” 19मग 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. 20या 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” 23बथुवेल
िरबकाचा बाप होता. अब्राहामाचा भाऊ नाहोर याजपासून िमल्केला हे
आठ मुलगे झाले; 24आिण त्याची स्त्रीगुलाम रऊेमा िहलाही त्याच्या
पासून तेबाह, गहाम, लहश व माका हे चार मुलगे झाले.

सारा एकशें सत्तावीस वषेर् जगली; 2ती कनान देशातील
िकयार्थ - आरबा (म्हणजे होब्रोन) येथे मरण पावली; तेव्हा
अब्राहाम फार द:ुखी झाला व त्याने ितच्यासाठी रडून खूप

शोक केला. 3मग 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.”
7अब्राहाम 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.” 12मग अब्राहामाने हेथी लोकांस नमन
केले; 13अब्राहाम 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 पौंडचांदी आहे ही िंकमत तुम्हाला व मला म्हणजे
काय मोठे? तेव्हा त्यापेक्षा सरळ माझे शेत ताब्यात घ्या व तेथे तुमच्या
बायकोला मूठमाती द्या.” 16अब्राहामाने ही िंकमतच असल्याचे समजून
घेतले व त्याने एफ्रोनला त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे चांदीची दहा नाणी
(म्हणजे चारशे शेकेल भार रुप्याची नाणी) तोलून िदली. 17या 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 20अब्राहामाची मालमत्ता झाली आिण त्याने त्या
जागेचा आपल्या मयतासाठी स्मशानभूिम म्हणून उपयोग केला.

अब्राहाम आता फार म्हातारा झाला होता; परमेश्वराने
अब्राहामाला व त्याने जे जे केले त्या सवर् गोष्टीना
आशीवार्िदत केले होते. 2अब्राहामाचा 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 3आिण 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. 4माझ्या 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?” 6अब्राहाम त्याला बजावून म्हणाला, “नाही, नाही,
माझ्या मुलास त्या देशाला घेऊन जाऊ नकोस. 7स्वगार्च्या 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. 8परतंु 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. 10अब्राहामाचे 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. 11तो 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. 13मी
येथे या िविहरीजवळ उभा राहात आहे. 14मी 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
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इसहाकासाठी योग्य नवरी असल्याचे तू िसद्ध केले आहेस असे होईल
आिण तू माझ्या स्वामीवर दया केली आहेस असे मला कळेल.” 15मग
त्या सेवकाची प्राथर्ना संपली नाहीं तोंच अब्राहामाचा भाऊ नाहोर
याजपासून िमल्केला झालेल्या बथुवेलाची कन्या, िरबका नावाची एक
तरुणी खांद्यावर घागर घेऊन िविहहीपाशी आली; 16ती 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.” 20मग
ि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.”
26 तेव्हा सेवकाने नमन करुन परमेश्वराची उपासना केली. 27तो
म्हणाला, “माझ्या स्वामीचा, अब्राहामाचा परमेश्वर धन्यवािदत आहे;
त्याची माझ्या स्वामीवर प्रेमदया आिण िनष्ठा आहे, माझ्या स्वािमच्या,
पुत्रासाठी योग्य अशा मुलीकडेच परमेश्वराने मला नेले आहे.” 28नतंर
ि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; 30आिण 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. 31लाबान 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; 33आिण 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.” 34तो सेवक म्हणाला, “मी अब्राहामाचा सेवक आहे;
35परमेश्वराने 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. 36सारा, ही माझ्या
स्वामीची पत्नी, स्वामीने त्याची सगळी मालमत्ता आपल्या मुलास िदली
आहे. 37माझ्या 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; 38माझ्या
स्वामीने मला शपथ घ्यावयास लावले व सांिगतले, तू माझ्या बापाच्या
देशात माझ्या आप्ता कडे, गणगोताकडे जा व तेथून माझ्या मुलाकिरता तू
नवरी शोधून आण.’ 39मी माझ्या स्वामीला म्हणालो, ‘यदा कदािचत तर
नवरी मुलगा माझ्याबरोबर या देशात येण्यास कबूल झाली नाही तर?’
40परतंु 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; 41परतंु 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; 43पाहा, 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 बाब! 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 खांद्दावर 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;’ 47मग 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 बांगडयािदल्या; 48 त्यावेळी मी मस्तक लववून माझ्या
धन्याच्या परमेश्वराची उपकारस्तुती केली, कारण त्याने मला माझ्या
स्वामीच्या भावच्या 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.” 50मग लाबान
व बथुवेल यांनी उत्तर िदले, “आपण परमेश्वराच्या प्रेरणेने आला आहा हे
आम्ही समजतो; जे त्याच्या इच्छेप्रमाणे घडलेच पािहजे ते आम्ही बदलू
शकत नाही; 51पाहा, िरबका तुमची आहे; ितला तुम्ही घेऊन जा आिण
ितला तुमच्या स्वामीच्या मुलाशी लग्न करु द्या.” 52अब्राहामाच्या
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. 54मग 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.” 56परतंु 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;” 58मग
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.” 61मग िरबका व ितच्या
दाई - दासी उंटावर बसल्या आिण अब्राहामाचा सेवक व त्याची माणसे
यांच्या मागे िनघाल्या; अशा रीतीने तो सेवक िरबकेला घेऊन माघारे
आपल्या घराकडे प्रवासास िनघाला. 62ह्या वेळी इसहाक बरै - लहाय -
रोई सोडून नेगेबात राहात होता. 63तो 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
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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 6मग 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.

अब्राहामाने पुन्हा लग्न केले, त्याच्या दसुऱ्या बायकोचे नाव
कटूरा होते. 2कटुरलेा िजब्रान, यक्षान, मदान, िमद्यान,
इश्बाक व शुह ही मुले झाली; 3यक्षानास 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. 5अब्राहामाने आपले सवर्स्व
इसहाकास िदले. 6मरण्यापूवीर् अब्राहामाने आपल्या गुलाम िस्त्रयांच्या
मुलांसाठी काही देणग्या िदल्या; त्याने या मुलांना इसहाकापासून वेगळे
करुन दरू पूवेर्कडील देशात पाठवून िदले. 7अब्राहाम एकशे पचं्याहत्तर
वषेर् जगला; 8 त्याला दीघर्काळ सुखी व समाधानी जीवन लाभले; मग तो
अशक्त होऊन मरण पावला व आपल्या पूवर्जास जाऊन िमळाला;
9इसहाक व इश्माएल या त्याच्या मुलांनी त्याला सोहराचा मुलगा एप्रोन
िहत्ती याच्या मम्रेच्या पूवेर्कडे असलेल्या शेतातील मकपेला गुहेत
सारचे्या जवळ पुरले; 10अब्राहामाने िहत्ती लोकांकडून िवकत घेतलेली
हीच ती गुहा. 11अब्राहामाच्या मृत्यूनतंर परमेश्वराने त्याचा मुलगा
इसहाक याला आशीवार्िदत केले आिण त्यानतंर ही इसहाक बरै - लहाय
- रोई येथेच राहू लागला. 12अब्राहामापासून सारचेी दासी हागार िहला
झालेल्या इश्माएलाची ही वंशावळ; 13इश्माएलाच्या मुलांची नावे अशी.
नबायाथ हा त्याचा पिहला मुलगा; नतंर केदार जन्मला, मग अदबील,
िमबसाम, 14 िमश्मा, दमुा, मस्सा, 15हदद, तेमा, यतूर, नापीश व
केदमा; 16अशी 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.
17इश्माएल 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. 19इसहाकाची घराणी अशी
अब्राहामाला इसहाक नावाचा मुलगा होता. 20तो चाळीस वषार्ंचा झाला
तेव्हा त्याने पदन अराम येथील अरामी बथुवेलाची कन्या व लाबान याची
बहीण िरबका इजशी लग्न केले. 21इसहाकाच्या बायकोला मूलबाळ
होईना म्हणून इसहाकाने िरबकेसाठी परमेश्वराची प्राथर्ना केली;
परमेश्वराने इसहाकाची प्राथर्ना ऐकली आिण िरबका गभर्वती झाली.
22ती गरोदर असताना ितच्या उदरातील दोन मुले एकमेकांशी झगडू
लागली; तेव्हा परमेश्वराची प्राथर्ना करुन ती म्हणाली, “परमेश्वरा, मला हे
असे का होत आहे?” 23परमेश्वर ितला म्हणाला, “दोन राष्ट्र ाचे राज्यकतेर्
तुझ्या उदरातून जन्म घेतील; एक मुलगा दसुऱ्यापेक्षा बलवान होईल;
वडील मुलगा धाकट्याची सेवा करील.” 24मग िरबकेची प्रसूतीची वेळ
आली तेव्हा ितला जुळी मुले झाली; 25पिहला मुलगा तांबूस रगंाचा
होता, त्याचे अगं जणूकाय केसाळ झग्यासारखे होते; म्हणून त्याचे नाव
एसाव (म्हणजे केसाळ) असे ठेवले. 26पाठोपाठ 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. 27ही 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. 31परतंु
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.” 33परतंु 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. 34मग 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.

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

2परमेश्वराने त्याला दशर्न देऊन म्हटले, “तू िमसर देशात जाऊ नकोस;
तर मी सांिगतलेल्या देशातच राहा; 3तू 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. 4मी तुमची संतनी आकाशातील
ताऱ्यांइतकी करीन आिण हे सवर् देश मी तुमच्या वंशजांस देईन; तुमच्या
वंशजांमुळे पृथ्वीवरील सवर् राष्ट्र े मी आशीवार्दीत करीन; 5कारण तुझा
बाप अब्राहाम याने माझ्या आज्ञा, िनयम व कायदे पाळले आिण मी
सांिगतलेल्या गोष्टी केल्या.” 6 म्हणून मग इसहाक गरार नगरातच वस्ती
करुन रािहला. 7इसहाकाची 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. 8बराच 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.”
10अबीमलेख 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.”
12इसहाकाने त्या देशात धान्य पेरले; आिण त्या वषीर् त्याला भरमसाट
पीक आले. परमेश्वराने त्याला भरपूर आशीवार्द िदला. 13इसहाकाने
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.” 17 म्हणून इसहाकाने
तो देश सोडला व गराराच्या एका लहान नदीजवळ त्याने तळ िदला
आिण तेथेच त्याने वस्ती केली. 18याच्या 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; 20परतंु गरार खोऱ्यातील गुराख्यांनी इसहाकाच्या
गुराख्यांशी हुज्जत घातली; ते म्हणाले, “हे पाणी आमचे आहे.” त्या
लोकांनी आपल्याशी त्या जागी भांडण केले म्हणून इसहाकाने त्या
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िविहरीचे नाव ‘एसेक’ ठेवले. 21मग इसहाकाच्या नोकरांनी दसुरी िवहीर
खणली; तेथील लोकही ितच्यावरुन भांडले म्हणून इसहाकाने त्या
िविहरीचे नाव ‘िसतना’ ठेवले. 22इसहाक 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.
27इसहाकाने ि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; 29आम्ही
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, 31दसुऱ्या ि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. 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.

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” 2इसहाक 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. 4आिण 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. 6ती आपला
मुलगा याकोब याला म्हणाली, “नीट लक्ष देऊन ऐक; तुझा बाप
एसावाशी बोलताना मी ऐकले; 7तुझा 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; 9चटकन आपल्या कळपाकडे जा आिण
त्यातून दोन चांगले करडे घेऊन मला आणून दे; मी त्यांचे तुझ्या
बापाच्या आवडीचे जेवण तयार करते, 10मग ते जेवण तुझ्या बापाकडे
घेऊन जा, म्हणजे मग ते खाऊन तुझा बाप मरण्यापूवीर् तुला आशीवार्द
देईल.” 11परतंु याकोब आपली आई िरबका िहला म्हणाला, “माझा
भाऊ केसाळ अगंाचा आहे; मी त्याच्या सारखा केसाळ अगंाचा नाही;
12माझ्या 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 स्वत:वर 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; 15नतंर ितने
एसावाच्या आवडीचे कपडे काढले आिण ते धाकट्या मुलाच्या म्हणजे
याकोबाच्या अगंावर चढवले; 16तसेच ितने करडांचे कातडे याकोबाच्या
हातावर व मानेवर लावले; 17मग ितने स्वत: 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?” 19याकोब
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.” 20परतंु इसहाक आपल्या मुलाला
म्हणाला, “एवढया लवकर तुला िशकार कशी काय िमळाली?”याकोब
म्हणाला, “कारण तुमच्या परमेश्वराने मला लवकर िशकार िमळू िदली.”
21मग 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.” 23तो याकोब आहे असे इसहाकाला
समजले नाही कारण त्याचे हात एसावाच्या हाता सारखे केसाळ होते;
म्हणून त्याने याकोबाला आशीवार्द िदला. 24तो म्हणाला, “तू खरचे
माझा मुलगा एसावच आहेस काय?”याकोबाने उत्तर िदले, “होय बाबा,
मी एसावच आहे.” 25मग 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. 26मग इसहाक त्याला म्हणाला, “माझ्या मुला जरा
माझ्याजवळ ये व मला मुका दे.” 27मग याकोब आपल्या बापाजवळ
गेला आिण त्याने बापाचे चंुबन घेतले; इसहाकाला एसावाच्या कपडयांचा
वासा आला; तेव्हा त्याने त्याला आशीवार्द िदला; तो म्हणाला,परमेश्वराने
आशीवार्द िदलेल्या, िपकाने भरलेल्या शेताच्या सुगधंासारख माझ्या
मुलाचा सुगधं दरवळत आहे. 28परमेश्वर तुला भरपूर पाऊस देवो
म्हणजे हगंामाच्या वेळी तुझी सुपीक शेते तुला भरपूर धान्य व द्राक्षारस
देतील. 29सवर् 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 देणारे
आशीवार्िदत होतील.” 30इसहाकाने 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.”
32परतंु इसहाक त्याला म्हणाला, “तू कोण आहेस?”त्याने उत्तर िदले,
“बाबा, मी तुमचा मुलगा, वडील मुलगा एसाव आहे.” 33मग 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!” 35इसहाक 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?” 37इसहाकाने उत्तर िदले, “नाही
बाळा, आता फार उशीर झाला आहे; मी याकोबाला तुझ्यावर धनीपणा
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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.” 38परतंु 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; 40जगण्यासाठी 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 स्वत:शीच म्हणाला,
“लवकरच माझा बाप मरुन जाईल आिण बापाच्या िवयोगामुळे मला द:ुख
होईल; परतंु त्यानतंर मात्र मी याकोबाला ठार मारीन.” 42याकोबाला
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. 44तुझ्या भावाचा राग शांत होईपयर्ंत थोडा काळ त्याजकडे
राहा. 45तू 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.” 46मग ि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. 3मी सवर्समथर्
देवयाची प्राथर्ना करतो की त्याने तुला आशीवार्िदत करावे; आिण तुला
खूप मुले द्यावीत तू महान राष्ट्र ाचा िपता व्हावे अशी प्राथर्ना करतो.
4तसेच 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.” 5अशी 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; 7आिण याकोबही आपल्या आईबापाची आज्ञा मानून
पदन अरामास गेला ह्या ही गोष्टी एसावास कळाल्या; 8या 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.
10याकोबाने बरै - शेबा सोडले व तो हारानाला गेला; 11प्रवास 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; 13याकोबाने 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 14तसेच 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. 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.” 16मग याकोब झोपेतून जागा झाला व म्हणाला, “खरोखर या
िठकाणी परमेश्वर आहे हे मला समजले आहे; परतंु झोंपून उठेपयर्ंत ते
मला कळले नाही.” 17याकोबाला भीती वाटली, तो म्हणाला, “हे फार
महान िठकाण आहे, हे देवाचे िनवासस्थान, त्याचे घर व स्वगार्चे दार
आहे.” 18याकोब 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. 20मग
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; 21आिण जर मी
शांतीने माझ्या बापाच्या घरी परत येईन जर देव या सवर्गोष्टी करील तर
मग तो माझा परमेश्वर होईल; 22मी हा धोंडा या िठकाणी स्मारकस्तभं
म्हणून उभा करुन ठेवतो, त्यावरुन परमेवराकिरता हे पिवत्र िठकाण
आहे असे िदसेल आिण देवाने मला िदलेल्या सवार्चा दशांश म्हणजे
दहावा भाग मी देवाला अपर्ण करीन.”

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. 4याकोब त्या
मेंढपाळांना म्हणाला, “माझ्या बधंंूनो, तुम्ही कोठून आलात?”ते म्हणाले,
“आम्ही हारानाहून आलो आहोत.” 5मग याकोब म्हणाला, “नाहोराचा
मुलगा लाबान याला तुम्ही ओळखता का?”ते म्हणाले, “होय, आम्ही
त्याला ओळखतो.” 6याकोबाने 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.” 7याकोब 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 जाऊद्या.” 8परतंु ते म्हणाले,
“आम्हाला तसे करता येत नाही, कारण सवर् कळप एकत्र आल्यावरच
आम्ही िविहरीवरील दगड बाजूला सारतो व मग सवर् कळपांना पाणी
पाजतो.” 9याकोब 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 मामच्या मेंढरास पाणी पाजले.
11नतंर त्याने राहेलीचे चंुबन घेतले आिण तो खूप रडला; 12आपण
ि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. 13आपला 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.
14मग लाबान म्हणाला, “हे आश्चयर् आहे की आपले रक्ताचे नाते आहे;”
तेव्हा त्यानतंर याकोब एक मिहनाभर लाबानापाशी रािहला. 15 5एके
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ि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.” 16लाबानाला 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; 18याकोबाचे 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.” 19लाबान 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. 21सात 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.) 25दसुऱ्या ि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?”
26लाबान म्हणाला, “आमच्या देशातील रीतीिरवाजा प्रमाणे आधी
थोरल्या मुलीचे लग्न झाल्या िशवाय आम्ही धाकटया मुलीचे लग्न करुन
देत नाहीं; 27तरी 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.
31परमेश्वराने 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.” 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 नाहीन हे पािहल्यावर
राहेल आपली बहीण लेआ िहचा मत्सर करु लागली; तेव्हा
राहेल याकोबला म्हणाली, “मला मुले देणारी करा नाही तर

मी मरने.” 2याकोब राहेलीवर रागावला; तो म्हणाला, “तुला पुत्रवती
करायला मी काय देव आहे? देवानेच तुला मुले होऊ नयेत असे करुन
ठेवले आहे.” 3मग 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. 10नतंर ि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. 14गव्हाच्या हगंामाच्या
िदवसात रुबेन शेतात गेला असता त्याला काही िवशेष प्रकारची फुले
सांपडलीत्याने 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.” 16याकोब 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. 20ती 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 22मग 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. 25मग
योसेफाच्या जन्मानतंर याकोब लाबानाला म्हणाला, “आता मला माझ्या
स्वत:च्या घरी जाऊ द्या. 26मला 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.” 27लाबान म्हणाला,
“थांब, तुझी इच्छा असेल तर मला थोडे बोलू दे. परमेश्वराने केवळ
तुझ्यामुळे मला आशीवार्िदत केले आहे हे मी जाणतो. 28तर मी तुला
काय वेतन देऊ हे मला सांग म्हणजे ते मी तुला देईन.” 29याकोबाने
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; 30मी 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
स्वत:साठी काही करण्याची व माझ्यासाठी घर बांधण्याची वेळ आली
आहे. 31लाबानेने ि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; 32परतंु आजच
मला तुमच्या सगळ्या कळपात जाऊ द्या म्हणजे त्यांच्यात िफरुन
त्यातील मेंढरापकैी िठबकेदार व पट्टे असलेली मेंढर ेव बकर े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,
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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.” 34लाबानाने उत्तर िदले, “ठीक
आहे, हे मी मान्य करतो; तू म्हणतोस तसे आपण करु;” 35परतंु त्याच
िदवशी लाबानाने िठबकेदार व बांडे एडके तसेच िठबकेदार व बांड्या
शेळ्या आिण मेंढरापकैी काळी मेंढर े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. 37मग 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 कोकरे
होत असत. 40याकोब 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; 42परतंु जेव्हा दबुर्ल,
अशक्त जनावर ेफळत तेव्हा याकोब त्यांच्या नजर ेसमोर त्या झाडांच्या
फांद्या ठेवत नसे; म्हणून मग अशक्त नरमाद्यापासून झालेली करडी
कोंकर ेलाबानाची होत; आिण सशक्त नरमाद्यापासून झालेली करडी
कोंकर ेलाबानाची होत; 43अशा प्रकार ेयाकोब अितशय श्रीमतं झाला;
त्याच्यापाशी शेरडेमेंढर,े उंट, गाढवे व दासदासी हे सवर् भरपूर होते.

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; 3परमेश्वर 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; 5याकोब, 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. 6तुम्हां
दोघींनाही माहीत आहे की जेवढे कष्ट घेणे मला शक्य होते तेवढे कष्ट
घेऊन मी तुमच्या बापासाठी काम केलेले आहे; 7परतंु 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
जनावर े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; 15आम्ही
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;
18नतंर 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. 20याकोबाने अरामी लाबानास फसवले; कारण आपण
येथून िनघून आपल्या देशाला जात आहो हे त्याने लाबानास सांिगतले
नाही; 21याकोब आपली बायकांमुले व सवर् चीजवस्तू घेऊन ताबडतोब
िनघाला; त्यांनी फरात नदी ओलांडली आिण ते िगलाद डोंगराळ
प्रदेशाकडे िनघाले. 22तीन ि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.” 25दसुऱ्या सकाळी लाबानाने याकोबाला गाठले;
याकोबाने डोंगरावर आपला तळ िदला होता म्हणून लाबानानेही
आपल्या बरोबरच्या माणसासह िगलादाच्या डोंगराळ भागात आपला
तळ िदला. 26लाबान याकोबाला म्हणाला, “तू मला का फसवलेस?
यदु्धात धरुन नेलेल्या िस्त्रयां प्रमाणे तू माझ्या मुलींना का घेऊन
आलास? 27तू 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; 28अर,े 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! 29खर े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; 30तुला तुझ्या बापाच्या घरी जायचे आहे हे मला माहीत आहे
आिण म्हणूनच तू जाण्यास िनघालास परतंु तू माझ्या घरातील
कुलदेवाता का चोरल्यास?” 31याकोबाने उत्तर िदले, “मी तुम्हाला न
सांगता िनघालो कारण मला भीती वाटली; मला िवचार आला की तुम्ही
तुमच्या मुली माइयापासून घेऊन जाल; 32परतंु 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. 35आिण 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 तपासाणी केली परतंु त्याला कुलदेवता
सापडल्या नाहीत. 36मग याकोबाला फार राग आला. तो म्हणाला, “मी
काय वाईट केले आहे? मी कोणता करार मोडला आहे? माझा पाठलाग
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करण्याचा आिण मला थांबिवण्याचा तुम्हाला काय अिधकार आहे?
37माझ्या 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. 38मी तुमची वीस
वषेर् सेवाचाकरी केलेली आहे. त्या सवर् काळात एकही करडू िंकवा
कोकरु मेलेले जन्मले नाहीं; आिण तुमच्या कळपातील एकही एडका मी
खाल्या 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
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. 41वीस
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 4परतंु 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.” 43 3लाबान 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. 47लाबानाने त्या जागेचे नाव
यगर सहादथूा ठेवले; परतंु याकोबाने त्या जागेचे नाव गलेद ठेवले. (गलेद
हे िगलादाचे दसुर ेनाव, िहब्रू भाषेत ‘कराराची - दगडांची रास’)
48लाबान याकोबास म्हणाला, “ही दगडांची रास आपण केलेल्या
कराराची आठवण ठेवण्यास आपणा दोघास मदत करील.” म्हणूनच
याकोबाने त्या जागेचे नाव गलेद ठेवले. 49मग लाबान म्हणाला, “आपण
एकमेकापासून अलग होत असताना परमेश्वर आपणावर लक्ष ठेवो.”
म्हणून त्या जागेचे नाव िमस्पा ठेवण्यात आले. 50नतंर 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. 51आपणामध्ये येथे साक्षी म्हणून मी ही दगडांची रास
ठेवली आहे आिण हा येथे िवशेष स्तभं आहे त्यावरुन आपण येथे करार
केला हे िदसेल. 52ही 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. 53जर 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. 54मग
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. 55दसुऱ्या ि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.

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. 3याकोबाचा 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; 5माझ्यापाशी 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.” 9याकोब 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. 10तू
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. 11मी 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. 12परमेश्वरा! 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, 15तसेच 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.” 17याकोबाने 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.” 19याकोबाने दसुऱ्या ितसऱ्या आिण इतर सवर् चाकरांना
अशीच आज्ञा करुन अशाच प्रकार ेउत्तर देण्यास सांिगतले. तो म्हणाला,
“तुम्हाला जेव्हा एसाव भेटेल तेव्हा तुम्ही असेच करावे. 20तुम्ही 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. 22मग 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 प करुन पलीकडे पाठवले. 24नदी 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
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जांघेच्या सांध्यातून िनखळला. 26मग तो पुरुष याकोबास म्हणाला,
“आता मला जपरतंु याकोब म्हणाला, “तू मला आशीवार्द िदलाच
पािहजेस नाहीतर मी तुला जाऊ देणार नाही.” 27तो 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.” 29मग 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.”
31मग 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.

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. 2याकोबाने
त्याच्या दासी व त्यांची मुले यांना आघाडीला त्यानतंर त्याच्यामागे लेआ
व ितची मुले आिण राहेल व योसेफ यांना सवार्त शेवटी ठेवले. 3याकोब
स्वत: 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.” 6मग 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 जनावरे
कशासाठी?”याकोबाने उत्तर िदले, “आपण माझा स्वीकार करावा म्हणून
देणगी दाखल मी आपणाला िदलेली ही भेट आहे.” 9परतंु एसाव
म्हणाला, “माझ्या बघंु तू मला काही भेट द्यावयाची नाही, मला
माझ्याकिरता भरपूर आहे.” 10याकोब 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. 12मग एसाव म्हणाला, “आता तू वाटेस लाग
व तुझा प्रवास पुढे चालू ठेव; मीही तुझ्याबरोबर चालतो.” 13परतंु
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; 14तर 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. 17याकोब गांवास गेला; तेथे त्याने स्वत:साठी घर बांधले
आिण गुरांढोरांसाठी खोपट्या बांधल्या म्हणून त्या िठकाणाचे नाव
सुक्कोथ पडले. 18याकोबाने 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.”

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. 3शखेमाचे दीनावर प्रेम जडले आिण ितने त्याच्याशी
लग्न करावे म्हणून त्याने ितची मनधरणी केली. 4शखेमाने आपल्या
बापास सांिगतले, “कृपा करुन ही मुलगी मला िमळवून द्या; मला
ितच्याशी लग्न करावयाचे आहे.” 5आपल्या 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. 7नगरात 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. 8परतंु हमोर त्या भावांशी
बोलला. तो म्हणाला, “माझा मुलगा शखेम दीनाशी लग्न करावयास फार
आतुर झाला आहे. 9ह्या लग्नामुळे तुमच्या आमच्यामध्ये िवशेष करार
झाल्याचे िदसून येईन. मग त्यामुळे आमचे पुरुष तुमच्या िस्त्रयांशी व
तुमचे पुरुष आमच्या िस्त्रयांशी लग्ने करु शकतील. 10तसेच त्यामुळे
तुम्ही ह्याच देशात आमच्या बरोबर राहू ंशकाल; येथील जमीनजुमला
िवकत घेऊन येथे वतन िमळिवण्यास व येथेच व्यापार उदीम करण्यास
तुम्हाला मोकळीक िमळेल.” 11शखेम देखील याकोबाशी व दीनाच्या
भावांशी बोलला; तो म्हणाला, “कृपा करुन माझा स्वीकार करा; तुम्ही जे
काही करण्यास मला सांगाल ते मी जरुर करीन; 12तुम्ही मला फक्त
दीनाशी लग्न करण्यास परवानगी द्या मग तुम्हाला पािहजे ते म्हणजे
रीतीप्रमाणे बायको साठी द्यावयाचे ते िंकवा तुम्ही जे काही मागाल ते मी
जरुर देईन.” 13याकोबाच्या 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; 15पण तू जर एवढी एक गोष्ट
करशील तर मग आम्ही तुला ितच्याशी लग्न करु देऊ: ह्या नगरातील
सगळ्या पुरुषांची आमच्या प्रमाणे संुता झाली पािहजे; 16मग तुमचे
पुरुष आमच्या िस्त्रयांशी व आमचे पुरुष तुमच्या िस्त्रयांशी लग्न करु
शकतील आिण मग आपण सवर् एक राष्ट्र  होऊ. 17पण जर तुम्ही संुता
करावयास नकार द्याल तर मग मात्र आम्ही दीनाला घेऊन जाऊ.”
18ह्या 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.
20हमोर 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.
22परतंु त्यांची एक अट पूणर् करण्याचे आपण सवार्ंनी कबूल केले
पािहजे; ती म्हणजे आपण सगळ्या पुरुषांनी या इस्राएल लोकांप्रमाणे
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संुता करुन घेण्याचे मान्य केले पािहजे. 23जर 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. 25तीन ि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. 26दीनाच्या 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. 27नतंर
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; 29तसेच त्यांनी तेथील लोकांच्या
मालकीची धनदौलत, मालमत्ता व सवर् चीजवस्तू आिण त्यांच्या बायका
व मुलेबाळे देखील घेतली. 30परतंु 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.” 31परतंु 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!”

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
स्वत:ला शुद्ध करा; स्वच्छ कपडे घाला; 3आपण 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. 5याकोब व त्याची मुले यांनी िठकाण सोडले. त्या
भागात राहाणाऱ्या लोकांना त्याचा पाठलाग करुन त्यांना ठार मारावयास
पािहजे होते परतंु त्यांना फार भीती वाटलीम्हणून त्यांनी याकोबाचा
पाठलाग केला नाही. 6अशा रीतीने याकोब व त्याचे लोक कनान देशात
लूज येथे पोहोंचले; त्यालाच आता बेथेल म्हणतात. 7याकोबाने 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. 9पदन 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; 12मी अब्राहाम व इसहाक यांना जो काही िविशष्ट देश िदला, तो
आता मी तुला व तुझ्यामागे राहणाऱ्या तुझ्या संततीला देतो.” 13मग देव
तेथून िनघून गेला. 14मग याकोबाने तेथे स्मारक म्हणून दगडाचा एक

स्तभं उभा केला त्याने त्यावर पेयापर्ण म्हणून द्राक्षारस व तेल ओतून तो
पिवत्र केला. 15 जेथे देवाने याकोबाशी भाषण केले होते त्या स्थानाचे
नाव याकोबाने बेथेल ठेवले. 16याकोब 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. 17परतंु 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 20आिण
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. 22इस्राएल
तेथे थोडा काळ रािहला, त्यावेळी रऊबेन, इस्राएलाची म्हणजे आपल्या
बापाची उपपत्नी िबल्हा िहच्यापाशी िनजला या िवषयी इस्राएलाने ऐकले
तेव्हा तो अितशय संतापला.याकोब (इस्राएल) यास बारा मुलगे होते.
23 लेआ िहचे मुलगे - याकोबाचा पािहला मुलगा रऊबेन आिणिशमोन,
लेवी, यहुदा, इस्साखार व जबुलून; 24 राहेल िहचे मुलगे - योसेफ व
बन्यामीन; 25 राहेलीची दासी िबल्हा िहचे मुलगे - दान व नफताली;
26आिण लेआची दासी िजल्पा िहचे मुलगे गाद आशेर पदन अरामात
झाले. 27याकोब मग ‘िकयार्थ अरबा’ (म्हणजे ‘हेब्रोन) येथीन मम्रे या
िठकाणी आपला बाप इसहाक याजकडे गेला. येथेच अब्राहाम व इसहाक
हे रािहले होते. 28इसहाक एकशे ऐशंी वषेर् जगला. 29आिण दीघर्
आयषु्यानतंर तो अशक्त होऊन मरण पावला. त्याचे मुलगे एसाव व
याकोब यांनी त्याला त्याच्या बापाला पुरले होते त्याच जागी पुरले.

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

मुलगी ओहोलीबामा 3आिण इश्माएलाची मुलगी नबायोथाची बहीण
बासमथ. 4 एसावापासून आदेला झालेल्या मुलाचे नाव अलीपाज व
बासमथला झालेल्या मुलाचे नाव रऊेल होते. 5आिण ओहोलीबामेस,
यऊश, यालाम व कोरह हे तीन मुलगे होते. हे एसावाचे मुलगे; हे त्याला
कनान देशात झाले. 6याकोब व एसाव यांच्या कुटंुबांची एवढी वाढ
झाली की कनान देश सवार्ंना पुरनेासा झाला म्हणून एसाव आपला भाऊ
याकोब याजपासून बाजूला िनघाला; 7तो 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. 8 म्हणून एसाव सेईरच्या डोंगराळ प्रदेशात वस्ती करून
रािहला. एसाव हाच अदोम. 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. 11अलीपाजाला पांच मुलगे होते; तेमान,
ओमार, सपो, गाताम व कनाज; 12अलीपाज 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 16कोरह, 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.

उत्पित्त 34:23 24 उत्पित्त 36:19
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20 एसावापूवीर् अदोममध्ये सेईर नावाचा एक होरी माणूस होता. त्याचे
मुलगे हे - लोटन, शोबाल, िसबोन, 21अना, दीशोन, एसर व िदशान; हे
सेईराचे मुलगे होरी वंशातील आपापल्या कुळांचे प्रमुख झाले.
22लोटानाचे मुलगे होते होरी व हेमाम. (ितम्ना ही लोटानाची बहीण
होती.) 23शोबालाचे 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 झर ेसांपडले तोच
हा अना.) 25अनाचा मुलगा िदशोन व अनाची मुलगी अहलीबामा.
26दीशोनाला चार मुलगे होते;हेमदान, एश्बान, ियत्रान व करान.
27 एसराला िबल्हान, जावान व अकान हे तीन मुलगे होते.
28दीशानाला ऊस व अरान हे दोन मुलगे होते. 29होरी कुळांचे जे
प्रमुख झाले त्यांची नावे अशी - लोटान, शोबाल, िसबोन, अना,
30दीशोन, एसर व दीशान, यहूदा प्रांताच्या पूवेर् कडील सेईर (अदोम)
प्रदेशात राहाणाऱ्या आपापल्या कुळांचे हे प्रमुख झाले. 31इस्राएलने
राज्य करण्यापूवीर् अदोमला राजे होते. 32बौराचा 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. 34योबाब 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. 36हदाद मेल्यावर मास्त्रेका
येथील साम्ला याने त्या देशावर राज्य केले. 37साम्ला मेल्यावर फरात
(यफेु्रटीस) नदीवर असलेल्या रहोबोथ येथील शौल याने त्या देशावर
राज्य केले. 38शौल मेल्यावर अकबोराचा मुलगा बाल - हानान याने त्या
देशावर राज्य केले. 39बाल-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, 41अहलीबामा, एला, पीनोन, 42कनाज तेमान,
िमब्सार, 43माग्दीएल व ईराम हयातील प्रत्येक कूळ त्या कुळाचे नाव
िदलेल्या प्रदेशात रािहले.

याकोब कनान देशात वस्ती करुन रािहला; येथेच त्याचा
बापही रािहला होता. 2याकोबाच्या 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. 3इस्राएल (याकोब) सवर् मुलांपेक्षा
योसेफावर अिधक प्रीती करीत असे कारण तो त्याचा म्हातारपणाचा
मुलगा होता. त्याने योसेफाला एक िवशेष संुदर पायघोळ झगा िदला
होता. 4आपला 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. 6योसेफ, म्हणाला, “मला असे स्वप्न पडले. 7आपण 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.” 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. 9नतंर 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.” 10योसेफाने 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?” 11योसेफाचे 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. 13याकोब
योसेफाला म्हणाला, “तुझे भाऊ शखेम येथे आपल्या मेंढाराबरोबर
आहेत; तू तेथे जा.”योसेफ म्हणाला, “बर, मी जातो.” 14योसेफाचा 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.
15शखेमाजवळ योसेफ वाट चुकला; तो शेतात इकडे ितकडे भटकताना
एका माणसाला आढळला त्या माणसाने त्याला िवचारले, “तू कोणाला
शोधत आहेस?” 16योसेफाने उत्तर िदले, “मी माझ्या भावांना शोधत
आहे; आपल्या मेंढरांबरोबर ते कोठे आहेत ते आपण मला सांगू शकाल
का?” 17तो 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. 18योसेफाच्या
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. 20आता 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.” 21परतंु 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. 23योसेफ त्याच्या भावजवळ येऊन पोहोंचला
तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला; त्यांनी त्याचा िवशेष संुदर पायघोळ
झगा फाडून टाकला. 24नतंर त्यांनी त्याला एका खोल कोरड्या
खाड्यात टाकून िदले. 25योसेफ 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?
27आपण त्याला जर ह्या इश्माएली व्यापाऱ्यांना िवकून टाकले तर
आपल्याला अिधक लाभ होईल; आिण आपल्या स्वत;च्या 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. 29इतका 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; 30तो 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. 32नतंर 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.” 34याकोबाला आपल्या मुलाबद्दल
अितशय द:ुख झाले, एवढे की त्याने आपली वस्त्रे फाडली आिण कंबरसे
गोणताट गंुडाळले आिण िकतीतरी िदवस आपल्या मुलासाठी शोक
केला. 35याकोबाच्या 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
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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.

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. 6यहूदाने आपला
पिहला मुलगा एर याच्यासाठी बायको म्हणून तामार नावाच्या स्त्रीची
िनवड केली. 7परतंु एर याने बऱ्याच वाईट गोष्टी केल्या मुळे परमेश्वर
त्याच्यावर खशु नव्हता म्हणून परमेश्वराने त्याला ठार मारले. 8मग
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:”
9आपल्या 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. 10परतंु त्याच्या हया वागण्याचा परमेश्वराला राग
आला, म्हणून त्याने ओनानलाही मारुन टाकले. 11मग 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.
12काही काळानतंर यहूदाची बायको म्हणजे शूवाची मुलगी मरण
पावली. ितच्यासाठी शोक करण्याचे िदवस संपल्यानतंर तो अदलु्लाम
येथील आपला िमत्र िहरा याच्याबरोबर 13आपल्या मेंढरांची लोकर
कातरवून घेण्याकिरता ितम्ना येथे जात होता हे तामारला समजले.
14तामार 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 हे तामारला माहीत होते; परतंु त्याच्याशी ितचे लग्न लावून
देण्यािवषयी यहूदा काहीच योजना करीत नव्हता. 15यहूदा 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?” 17यहूदा 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?” 18यहूदा 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. 19मग
घरी गेल्यावर तामारने आपले तोंड झाकण्याचा बुरखा काढून टाकला
आिण पुन्हा पिहल्या सारखी िवधवेची वस्त्रे घातली. 20आपण 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.” 24या
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;” 26यहूदाने 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. 27तामार िहची बाळंत होण्याची वेळ जवळ
आली. ितला जुळे होणार असे लोकांना वाटले. 28बाळंत होते वेळी एका
बाळाचा हात बाहेर आला. तेव्हा सुईणीने त्याच्या हाताला लाल धागा
बांधला व ती म्हणाली, “हा आधी जन्मला;” 29परतंु 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.

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

परमेश्वराने योसेफाला सहाय्य केले म्हणून तो यशस्वी पुरुष झाला.
योसेफ आपला स्वामी िमसरचा रिहवासी पोटीफर याच्यास घरी राहात
असे. 3परमेश्वर 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. 6याप्रमाणे पोटीफराने आपल्या घरादाराचा सवर् कारभार
योसेफाच्या हवाली केला; म्हणून पोटीफर फक्त पुढ्यात वाढलेले भोजन
घेई, त्या पलीकडे कशाचीही जबाबदारी त्याच्यावर नव्हती.योसेफ फार
देखणा व बांधेसूद तरुण होता. 7काही काळानतंर पोटीफराच्या
बायकोला तो आवडू लागला. एके िदवशी ती त्याला म्हणली,
“माझ्याबरोबर नीज” 8परतंु 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.
9माझ्या 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!”
10पोटीफराची 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. 12अशावेळी 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. 14आिण ितने आरडा ओरडा करुन बाहेरील माणसांना
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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 माइयापाशी टाकून तो
पळून गेला.” 16 तेव्हा ितने आपला नवरा, योसेफाचा स्वामी घरी
येईपयर्ंत ते वस्त्र आपल्याजवळ सांभाळून ठेवले. 17आिण 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. 18परतंु तो माझ्याजवळ आल्यावर मी आरडा
ओरडा केला म्हणून तो घाबरून आपले वस्त्र टाकून पळून गेला;”
19आपल्या 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.
21परतंु परमेश्वर योसेफाबरोबर होता; आिण योसेफावर परमेश्वराची दया
सतत रािहली; काही काळानतंर तुरंुगाच्या अिधकाऱ्यास योसेफ आवडंू
लागला. 22 त्या अिधकाऱ्याने तुरंुगातील सवर् कैद्यांना योसेफाच्या
स्वाधीन केले योसेफ; त्यांचा प्रमुख होता तरी पण तोही त्यांच्या
सारखेच काम करी. 23तुरंुगाच्या अिधकाऱ्याने तुरंुगातील सवर्
गोष्टीसाठी योसेफावर िवश्वास ठेवला; परमेश्वर योसेफाबरोबर होता म्हणून
हे सवर् काही झाले. योसेफ जे काही करी त्यात परमेश्वर त्याला यश देई.

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. 6दसुऱ्या
ि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.” 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. 11मी फारो राजाचा मद्याचा प्याला
धरुन उभा होतो; तेव्हा मी ती द्राके्ष घेऊन त्या प्यालात िपळली; आिण
मग द्राक्षारसाचा तो प्याला मी फारोच्या हातात िदला.” 12नतंर 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. 14परतंु तुला तुरंुगातून सोडल्यावर माझी आठवण कर, व
माझ्यावर कृपा करुन मला मदत कर. माझ्या संबधंी फारोला सांग
म्हणजे मग मी ह्या तुरंुगातून सुटेन. 15मला 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.” 16आचाऱ्याने
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. 17सगळ्यात वरच्या
टोपलीत फारो राजासाठी सवर् प्रकारची पक्वाने होती; परतंु त्या
पक्वान्नातील पदाथर् पक्षी खात होते.” 18योसेफाने उत्तर िदले, “तुझ्या
स्वप्नाचा अथर् मी उलडून सांगतो त्या तीन टोपल्या म्हणजे तीन िदवस.
19तीन ि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.” 20तीन िदवसानतंर
फारो राजाचा वाढिदवस होता. तेव्हा त्याने आपल्या सवर् सेवक वगार्ला
एक मेजवानी िदली; त्यावेळी त्याने त्या आचाऱ्याला व प्यालेबरदाराला
तुरंुगातून सोडले. 21फारोने प्यालेबरदाराची सुटका केली व त्याला
पुन्हा पूवीर्प्रमाणे त्याच्या कामावर ठेवले; आिण प्यालेबरदाराने मद्याचा
प्याला फारो राजाच्या हातात िदला. 22परतंु फारोने आचाऱ्याला फाशी
िदले.; तेव्हा जे होईल असे योसेफाने सांिगतले होते ते थेट तसेच घडून
आले. 23परतंु त्या प्यालेबरदाराने योसेफासंबधंी तो काहीच बोलला
नाही. अशा रीतीने त्या प्याले बरदाराला योसेफािवषयी िवसर पडला.

दोन वषार्नतंर फारो राजाला स्वप्न पडले;ते 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. 4आिण त्या सात
दबुळ्या व कुरुप गाईनी त्या सात संुदर व धष्टपुष्ठ गाईना खाऊन टाकले.
त्या नतंर फारो राजा जागा झाला. 5मग 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. 7नतंर 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. 8दसुऱ्या ि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. 9 तेव्हा प्यालेबरदाराला योसेफाची आठवण आली.
तो फारोस म्हणाला, “माझ्या बाबतीत जे घडले त्याची मला आठवण
येत आहे; 10आपण 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 1आिण 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.” 14मग
फारोने योसेफाला तुरंुगातून आणण्यास बोलावणे पाठवले. तेव्हा
गारद्यांनी योसेफाल ताबडतोब तुरंुगातून बाहेर आणले. योसेफ दाढी
करुन व स्वच्छ कपडे बदलून फारोपुढे येऊन उभा रािहला. 15मग
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.” 16योसेफ म्हणाला,
“मी माझ्या कौशल्याने िंकवा हुशारीने स्वप्नांचा अथर् सांगतो असे नाही,
तर केवळ देवालाच हे सामथ्थर् आहे आिण तो देवच फारोच्या स्वप्नांचा
अथर् सांगेल.” 17मग फारो योसेफला म्हणाला, “स्वप्नामध्ये मी नाईल
नदीच्या काठी उभा होतो. 18 तेव्हा नदीतून सात धष्टपुष्ट व संुदर गाई
बाहेर 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. 21तरीही 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, 23मग त्यांच्या मागून त्या
ताटाला आणखी दसुरी करपटलेली, कुरुप व गरम वाऱ्याच्या झळयामुळे
करपलेली सात कणसे आली. 24व त्यांनी ती चांगली सात कणसे
िगळून टाकली.“ही माझी स्वप्ने मी माझ्या जादगुारांना, ज्योितष्यांना व
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पिंडतांना सांिगतली; परतंु त्यांचा अथर् कोणालाही सांगता आला नाही;
तेव्हा त्यांचा अथर् काय आहे?” 25मग 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. 28लवकरच काय घडणार आहे हे देवाने
आपणास दाखवले आहे. मी संिगतल्याप्रमाणेच हे घडून येईल. 29सात
वषार्ंच्या सुबत्तेच्या काळात चांगले व भरपूर पीक येईल व िमसर देशभर
भरपूर खावयास असेल. 30परतंु सुकाळाच्या सात वषार्ंनतंर सवर् देशभर
दषु्काळाची अशी सात वषेर् येतील की त्यामुळे िमसर देशभर िपकलेले
धान्य िवसरले जाईल; आिण हा दषु्काळ देशाचा नाश करील. 31आिण
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. 35अशा
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
िमसराच नाश होणार नाही.” 37फारो राजाला ही कल्पना फार चांगली
वाटली व पटली; तसेच त्याच्या सवर् सेवकांनी एकमताने ितला संमती
िदली. 38फारोने 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.” 41मग फारो योसेफास
म्हणाला, “मी तुला आता अवघ्या िमसर देशाचा प्रशासक म्हणून
नेिमतो.” 42मग फारोने राजमुद्रा असलेली आपल्या बोटातील अगंठी
योसेफाच्या बोटात घातली; तलम तागाच्या वस्त्राचा पोशाख त्याला
घातला आिण त्याच्या गाळ्यात एक सोन्याची साखळी घातली. 43नतंर
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. 44फारो योसेफाला म्हणाला, “मी िमसराचा राजा आहे खरा,
परतंु तुझ्या हुकुमािशवाय कोणी आपला हात िंकवा पाय हलवू शकणार
नाहीं.” 45फारोने 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. 46योसेफ िमसर देशाचा राजा फारो याची सेवा करु
लागला तेव्हा तो अवघा तीस वषार्ंचा होता; योसेफाने िमसर देशभर दौरा
करुन देशाची पाहणी केली. 47सुकाळाच्या सात वषार्त सवर् देशभर
भरपूर पीक आले. 48योसेफाने सुकाळाच्या सात वषार्त अन्न गोळा
करुन त्या त्या शेतातले धान्य जवळच्याच नगरोनगरी साठवून ठेवले.
49योसेफाने जणू काय समुद्राच्या वाळू इतके धान्य गोळा करुन साठवून
ठेवले; ते इतके होते की त्याचे मोजमाप करता येत नव्हते. 50योसेफाची
बायको ही ओन नगराचा याजक पोटीफरा याची मुलगी होती.
दषु्काळाच्या सात वषार्ंपकैी पिहले वषर् येण्याअगोदर योसेफ व आसनथ
यांना दोन मुलगे झाले. 51पािहल्या 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.” 52योसेफाने दसुऱ्या मुलाचे नाव एफ्राईम असे
ठेवले कारण तो म्हणाला, “माझ्यावर संकटे आली परतंु देवाने मला
सवर्बाबतीत सफल केले.” 53सात वषार्पयर्ंत िमसरमध्ये भरपूर अन्न होते
पण ती वषेर् संपली. 54परतंु 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. 55दषु्काळ पडण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा
लोकांनी धान्यासाठी फारोकडे ओरड केली; तेव्हा फारो िमसरच्या
लोकांना म्हणाला, “योसेफाला िवचारा व तो सांगले 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.

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. 4याकोबाने, योसेफाचा सख्खा भाऊ
बन्यामीन याला त्याच्या भावाबरोबर पाठवले नाही; कारण योसेफाप्रमाणे
बन्यामीनावरही काही वाईट प्रसंग ओढवेल अशी त्याला भीती वाटली.
5कनान 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. 7योसेफाने आपल्या भावांना पािहल्याबरोबर
ओळखले परतंु ते कोण आहेत हे मािहत नसल्यासारखे दाखवून तो
त्यांच्याशी कठोरपणाने बोलला त्याने त्यांना िवचारले, “तुम्ही कोठून
आला?”त्याच्या भावांनी उत्तर िदले, “महाराज, आम्ही कनान देशातून
धान्य िवकत घेण्यासाठी आलो आहो.” 8योसेफाने आपल्या भावांना
ओळखले परतंु त्यांनी त्याला ओळखले नाही. 9आिण 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.” 10परतंु त्याचे
भाऊ म्हणाले, “नाही नाही, महाराज! आम्ही आपले दास खरोखर केवळ
धान्य िवकत घ्यावयास आलो आहोत. 11आम्ही सवर् भाऊ एका
पुरुषाचे मुलगे आहोत. आम्ही प्रमािणक म्हणजे खरपेणाने बोलणार ेव
चालणार ेसरळ माणसे आहोत. आम्ही खरचे धान्य खरदेी करण्यास
आलो आहोत.” 12नतंर योसेफ त्यांना म्हणाला, “नाही, तुम्ही आमचा
कमकुवतपणा पाहण्यास आलेले हेर आहात.” 13परतंु 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.”
14परतंु योसेफ त्यांना म्हणाला, “नाही, माझे म्हणणे अगदी बरोबर आहे.
तुम्ही हेरच आहात; 15परतंु 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.” 17मग योसेफाने त्या सवार्ंना तीन िदवस तुरंुगात
अटकेत ठेवले. 18तीन ि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
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शकेन. 19तुम्ही जर खरचे प्रामािणक असाल तर मग तुम्हातील एका
भावास येथे तुरंुगात ओलीस ठेवा व बाकीचे तुम्ही तुमच्या घरच्या
माणसांकिरता धान्य घेऊन जा. 20मग 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.” 22मग 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.” 23योसेफ 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. 25मग 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.” 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; 31परतंु आम्ही हेर नसून प्रामािणक म्हणजे
खरपेणाने वागणार ेसरळ माणसे आहोत असे त्याला सांिगतले.
32आम्ही 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. 34आिण 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.” 35मग 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. 36याकोब 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!” 37मग 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!” 38परतंु 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.”

त्याकाळी कनान देशात फारच तीव्र दषु्काळ पडला होता.
2याकोबाच्या मुलांनी िमसरहून आणलेले सगळे धान्य
घरातील माणसांनी खाऊन संपल्यावर याकोब आपल्या

मुलांना म्हणाला, “तुम्ही पुन्हा िमसरला जा व आपल्याला खाण्यासाठी
आणखी धान्य िवकत आणा.” 3परतंु 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. 5पण तुम्ही 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.”
6इस्राएल (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 सवार्िवषयी िवचारपूस केली, कारण
त्याला आपल्या घरच्या सवार्िवषयी मािहती करुन घ्यावयास पािहजे
होती. त्याने आम्हाला िवचारले, ‘तुमचा बाप अजून िजवंत आहे का?
तुमचा एखादा भाऊ सध्या घरी आहे का?’ आम्ही तर तुसती त्याच्या
प्रश्नांची उत्तर ेिदली. आम्हाला काय माहीत की तो आमच्या भावाला
त्याच्याकडे घेऊन यावयास सांगेल म्हणून.” 8मग 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. 10तुम्ही आम्हाला अगोदरच
जाऊ िदले असते तर आतापयर्ंत धान्य आणण्याच्या आमच्या दोन
फेऱ्या झाल्या असत्या.” 11मग 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 वगरै ेदेणग्या भेट म्हणून घेऊन जा. 12यावेळी 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. 13बन्यामीनाला 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.” 15अशा 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. 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. 18योसेफाच्या 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
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करण्यासाठीच आलो होतो. 21आम्ही 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; 22आिण आता
यावेळी आणखी धान्य िवकत घेण्यासाठी अिधक पसेै आणले
आहेत,आमच्या गोणीत पसेै कोणी ठेवले हे आम्हास ठाऊक नाही. ”
23परतंु 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. 24मग त्या
कारभाऱ्याने त्या भावांना योसेफाच्या घरी आणले; त्याने त्यांना पाय
धुण्यासाठी पाणी िदले व त्यांनी पाय धुतले. मग त्याने त्यांच्या गाढवांस
वरैण िदले. 25आपण योसेफासोबत भोजन करणार आहो हे त्या भावांना
समजले. तेव्हा त्यांनी दपुारपयर्ंत काम करुन योसेफाला देण्याच्या
भेटीची तयारी केली. 26योसेफ घरी आला तेव्हा त्या भावांनी
त्याच्यासाठी आपल्या सोबत आणलेली भेट अपर्ण केली व त्यांनी
त्याला भूिमपयर्ंत लवून मुजरा केला. 27मग 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. 29मग 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!” 30मग
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.
31मग तोंड धुऊन तो परत आला; मग स्वत:स सावरुन तो म्हणाला,
“आता आपण भोजनास बसू या.” 32योसेफ 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. 33योसेफाचे भाऊ त्याच्या समोरील मेजावर
बसले. त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था त्यांच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे केली
असल्यामुळे ते चिकत होऊन एकमेकांकडे पाहू लागले. 34वाढपी,
योसेफाच्या पुढच्या मेजावरील पक्वान्ने घेऊन त्यांना वाढीत होते; परतंु
त्यांनी बन्यामीनास इतरापेक्षा पांचपट अिधक वाढले. ते सवर् भाऊ
योसेफाबरोबर भरपूर जेवले व मनमुराद प्यायले.

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. 2सवार्त धाकट्या भावाच्या पोत्यात पशैाबरोबर माझा
िवशेष चांदीचा प्यालाही ठेव.” त्याच्या कारभाऱ्याने त्याच्या आज्ञाप्रमाणे
सवर्काही केले. 3दसुऱ्या ि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? 5हा 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. 7परतंु ते भाऊ
कारभाऱ्याला म्हणाले, “स्वामी असे का बर ेबोलतात? आम्ही कधीच
अशा गोष्टी करीत नाही! 8मागे आमच्या पोत्यात िमळालेले पसेै आम्ही
आता येताना आठवणीने आणले; तेव्हा खात्रीने आपल्या स्वामीच्या
घरातून आम्ही सोने िंकवा चांदी चोरणार नाही. 9या 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.” 10कारभारी 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.” 11नतंर हर एक भावाने लगेच आपली गोणी जिमनीवर
उतरुन उघडली. 12कारभाऱ्याने थोरल्या भावापासून सुरवात करुन
धाकटया भावाच्या गोणीपयर्ंत तपासून पािहले; तेव्हा त्याला
बन्यामीनाच्या गोणीत तो चांदीचा प्याला िमळाला. 13 तेव्हा त्याभावांना
भयकंर द:ुख झाले; आित द:ुखामुळे त्यांनी आपली वस्त्रे फाडली आिण
आपल्या गोण्या गाढवांवर लादनू ते परत नगरात आले. 14यहूदा व
त्याचे भाऊ परत योसेफाच्या घरी गेले. योसेफ अजून घरातच होता. त्या
भावांनी योसेफापुढे लोटांगण घातले. 15योसफ 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!” 16यहूदा 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.” 17परतंु योसेफ म्हणाला, “मी तुम्हा सवर्जणांना
गुलाम करणार नाही! फक्त ज्याने चांदीचा प्याला चोरला तोच माझा
गुलाम होईल. बाकीचे तुम्ही शांतीने आपल्या बापाकडे जाऊ शकता.”
18मग 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. 19मागच्या वेळी आम्ही येथे असताना आपण
आम्हाला िवचारले, ‘तुम्हाला बाप िंकवा भाऊ आहे का?’ 20आिण
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.’
21आपण म्हणाला, ‘मग त्या तुमच्या धाकटया भावाला माझ्याकडे
घेऊन या; मला त्याला पाहावयाचे आहे.’ 22आिण 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.’
23परतंु आपण आम्हाला बजावून म्हणाला, ‘तुम्ही तुमच्या धाकटया
भावला घेऊन आलाच 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.’
26आिण 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.’ 27मग आमचा बाप आम्हाला
म्हणाला, ‘मुलांनो, तुम्हाला माहीत आहे की माझी बायको राहेल िहच्या
पोटी मला दोन मुलगे झाले; 28आिण त्यातल्या एकाला मी पािहले तो
वन्यपशूद्वार ेमारला गेला. पुन्हा तो कोणाच्या दष्टीस पडला नाही.
29आिण आता माझ्या ह्या दसुऱ्या मुलाला तुम्ही माझ्यापासून घेऊन
गेला आिण त्याला जर काही अपाय झाला तर मी भयकंर द:ुखी होऊन
मरुन जाईन.’ 30तो मुलगा आमच्या बापाच्या आयषु्यात फार महत्वाचा
आहे तेव्हा आता जर का आम्ही आमच्या धाकटया भावािशवाय घरी
गेलो आिण आमच्या बापाने हे पािहले तर 31आमचा 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
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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! 34आिण त्या धाकटया
भाविशवाय माझ्या बापाकडे माघारी जाण्याची माझ्यात िंहमत नाही!
माझ्या बापाचे काय होईल याची मला भयकंर भीती वाटते, हो स्वामी!”

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. 2तो एकसारखा रडत होता. फारोच्या वाडयातील
िमसरच्या लोकांनी व फारोच्या घराण्यातील लोकांनीही त्याचे रडणे
ऐकले. 3मग 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. 5आता 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. 6हा भयकंर दषु्काळ
आता दोन वषेर् पडला आहे आिण आणखी पाच वषेर् पेरणी िंकवा कापणी
होणार नाही. 7अशारीतीने या देशात मी अगोदर येऊन तुमच्यासवार्ंचे
प्राण वाचावेत म्हणून देवाने मला तुमच्या आधी येथे पाठवले आहे.
8मला 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.”
9योसेफ 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. 10तुम्ही 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. 12योसेफ 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 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.” 14मग योसेफ
आपला धाकटा भाऊ बन्यामीन याला िमठी मारुन रडला; आिण
बन्यामीनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेऊन रडला. 15मग योसेफाने
आपल्या प्रत्येक भावाला िमठी मारली व त्यांचे मुके घेतले आिण तो
रडला; यानतंर त्याचे भाऊ त्याज बरोबर बोलू लागले. 16योसेफाचे
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;
18तसेच 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.” 19मग 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; 22तसेच 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. 24मग योसेफाने आपल्या भावांना िनरोप िदला;
ते िनघाले तेव्हा त्याने त्यांना सांिगतले, “सरळ घरी जा आिण रस्त्यात
एकमेकांशी भांडू नका.” 25अशा 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! 27परतंु 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; 28इस्राएल म्हणाला, “आता मात्र
तुमच्यावर माझा िवश्वास बसला आहे की माझा मुलगा योसेफ अजून
िजवंत आहे; आता मी मरण्यापूवीर् त्याला जाऊन भेटेन!”

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 4जाताना 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.” 5मग
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. 7अशा रीतीने इस्राएल आपल्या कुटंुबातील सवार्ंना
म्हणजे आपले मुलगे व नातू, आपल्या मुली व नाती या सवार्ंना घेऊन
िमसरला गेला. 8इस्राएलाचे 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.
12यहूदाचे मुलगे; एर, ओनान, शेला, पेरसे व जेरह; यापकैी एर व
ओनान हे कनान देशात मरण पावले; पेरसेाचे मुलगे हेस्रोन व हामूल.
13इस्साखाराचे मुलगे; तोला, पुवा, योब व िशम्रोन. 14जबुलूनाचे मुलगे;
सेरदे, एलोन व याहलेल. 15 हे सहा मुलगे व मुलगी दीना ही लेकरे
याकोबापासून लेआला पदन-अरामात झाली; त्या कुटंुबात तेहतीस जण
होते. 16गाद याचे मुलगे: िसफयोन, हगी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी व
अरलेी. 17आशेराचे 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. 19योसेफ व बन्यामीन हे याकोबाची बायको राहेल िहचे
मुलगे होते. 20योसेफास िमसर देशातील ओन नगराचा याजक पोटीफरा
याची मुलगी आसनथ िहच्या पोटी मनश्शे व एफ्राईम हे मुलगे झाले.
21बन्यामीनाचे मुलगे; बेला, बेकेर, आशबेल, गेरा, नामान, एही, रोष,
मुप्पीम, हुप्पीम आिण आदर्. 22योसेफ व बन्यामीन, याकोबापासून
राहेलीस झाले व त्यांना झालेली संतती िमळून ते सवर् चौदा जण ह्या
कुटंुबात होते. 23दान याचा मुलगा हुशीम होता 24नफतालीचे मुलगे;
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यासहेल, गुनी, येसेर आिण िशल्लेम हे होते. 25लाबानाने आपली मुलगी
राहेल िहला िदलेल्या िबल्हेचे याकोबापासून झालेले मुलगे दान व
नफताली आिण त्यांना झालेली संतती असे हे सात जण त्या कुटुम्बात
होते. 26याकोबाच्या वंशातील जी माणसे िमसरमध्ये गेली ती
याकोबाच्या मुलांच्या बायका सोडून सहासष्ट जण होती. 27योसेफास
िमसर देशात झालेले दोन मुलगे िमळून एकंदर याकोबाच्या घराण्यातले
सत्तर जण िमसर देशात होते. 28याकोबाने प्रथम यहूदाला योसेफाकडे
पाठवले; यहूदा गोशेन प्रांतात योसेफाकडे गेला त्यानतंर याकोब व
त्याच्या पिरवारातील सवर् मडंळी यहूदाच्या मागे गोशेन प्रांतात गेली.
29आपला 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 गळ्यातगळ घालून तो
बराच वेळ रडला. 30मग इस्राएल योसेफाला म्हणाला, “आता मात्र मी
शांतीने मरण पावेन; मी प्रत्यक्ष तुझे तोंड पािहले आहे आिण तू िजवंत
आहेस हे मला समजले आहे.” 31मग 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; 32माझ्या बापाच्या घरचे सवर्जण
मेंढपाळ आहेत. ते सतत शेरडेमेंढर ेव 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 जनावरे
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.”

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.” 2योसेफाने आपल्याबरोबर फारोसमोर
जाण्यासाठी आपल्या भावांपकैी पाच जणांची िनवड केली. 3फारो 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.” 5मग 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.” 7मग योसेफाने आपल्या बापाला
फारोच्या समोर येण्यास सांिगतले. तेव्हा याकोबाने फारोस आशीवार्द
िदला. 8मग फारोने याकोबाला िवचारले, “तुमचे वय िकती आहे?”
9याकोबाने उत्तर िदले, “मला फक्त थोडे परतंु किठण आिण द:ुखी असे
जीवन लभले आहे व ते मला त्रासदायक व द:ुखदायक असे झाले; मला
फक्त एकशेतीस वषार्ंचे आयषु्य िमळाले परतंु माझे पूवर्ज माझ्यापेक्षा
अिधक वषार्ंच जीवन जगले.” 10याकोबाने फारोला आशीवार्द िदला व
मग तो फारोपुढून िनघून गेला. 11योसेफाने फारोचे म्हणणे मानले व
त्याने आपल्या बापाला व भावांना िमसरमधील सवार्त उत्तम भूमीचा
रामसेस नगरजवळील प्रांत त्यांना राहावयास िदला. 12आिण त्याने
आपला बाप, आपले भाऊ व त्यांच्या घरचे सवर् यांना भरपूर अन्नसामग्री
पुरवली. 13 त्यावेळी दषु्काळ तर फारच कडक झाला. देशात अन्नधान्य
कोठेच िमळेना; त्यामुळे िमसर व कनान देश या वाईट पिरिस्थतीमुळे
हवालदील झाले. 14लोकांनी अिधकात अिधक धान्य िवकत घेतले;
योसेफाने धान्य िवक्रीचे पसेै साठवून फारोच्या वाड्यात आणले.
15काही 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.” 16परतंु योसेफ
म्हणाला, “तुम्ही मला तुमची गुरढेोर ेद्या म्हणजे मग मी तुम्हाला धान्य
देईन.” 17 तेव्हा लोकांनी त्याच्याकडील गुरढेोर ेशेरडेमेंढर,े घोडे, गाढवे
आिण इतर जनावर ेदेऊन अन्नधान्य िवकत घेतले; आिण त्या वषार्त
लोकांकडून गुरढेोर ेघेऊन त्यांच्या बदल्यात योसेफाने त्यांना अन्नधान्य
िदले. 18परतंु 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
दसुर ेकाहीही रािहलेले नाही. 19आता 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. 22योसेफाने 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; 24मग 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.”
25लोक 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. 27इस्राएल (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. 28याकोब ि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; 30तर 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.” 31मग 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.

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
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उठून बसला. 3मग 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.’ 5आिण आता तुला
दोन मुलगे आहेत. मी येथे िमसरला येण्यापूवीर् हे दोघे येथे जन्मले. तुझे
हे दोन मुलगे मनश्शे व एफ्राईम मला माझ्या स्वत:च्या 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. 7कारण
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.” 8मग इस्राएलाने योसेफाच्या मुलांना पािहले; तेव्हा
इस्राएल म्हणाला, “हे मुलगे कोणाचे आहेत?” 9योसेफ आपल्या बापास
म्हणाला, “बाबा! हे माझे मुलगे आहेत; हे मला देवाने िदले
आहेत.”इस्राएल म्हणाला, “तुझ्या मुलांना माझ्याकडे आण म्हणजे मी
त्यांना आशीवार्द देईन.” 10इस्राएल अितशय म्हातारा झाला होता
आिण त्याची नजर मदं झाल्यामुळे त्याला चांगले स्पष्ट िदसत नव्हते;
तेव्हा इस्राएलाने त्या मुलांना कवटाळून त्यांचे मुके घेतले. 11मग
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.” 12मग योसेफाने आपल्या मुलांना इस्राएलाच्या
मांडीवरुन काढून घेतले; ते मुलगे इस्राएला समोर उभे रािहले व त्यांनी
त्याला लवून नमन केले. 13योसेफाने 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.
14परतंु 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; 15आिण 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; 16तोच 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.” 17आपल्या 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. 18योसेफ आपल्या
बापास म्हणाला, “बाबा! तुम्ही आपला उजवा हात चुकीच्या मुलावर
ठेवला आहे. मनश्शे हा प्रथम जन्मलेला म्हणजे माझा थोला मुलगा आहे.
19परतंु 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.” 21मग 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. 22तुझ्या भावांना मी जे िदले नाही ते मी तुला
देतो; मी स्वत: तलवारीने व धनुष्याने लढून अमोरी लोकाकडून
िंजकलेला पवर्त तुला देतो.”

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.”रऊबेन 3 “रऊबेना! तू माझा पािहलाच म्हणजे
थोरला मुलगा आहेस: पुरुष म्हणून माझ्यात असलेल्या शक्तीचा तू
पािहला पुरावा आहेस. तू सवार्पेक्षा अिधक शक्तीवान व सवार्पेक्षा अिधक
अिभमान वाटावा असा आहेस; 4परतंु 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.” 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.”
8 “यहूदा, तुझे भाऊ तुझी स्तुती करतील; तू तुझ्या शत्रूंचा पराभव
करशील; तुझे भाऊ तुला लवून नमन करतील. 9यहूदा, तू आपली
िशकार मारलेल्या िंसहासारखा आहेस; माझ्या मुला, आपल्या
िशकारीचा पशू मारुन त्याच्यावर उभा असलेल्या िंसहासारखा तू
आहेस;यहूदा िवसावा घेणाऱ्या िंसहासारखा आहेआिण त्याला त्रास
देण्याइतका शूर दसूरा कोणीही नाही. 10यहूदाचे कुटंुबीय राजे
होतीलआिण योग्य राजा येईपयर्ंत त्याच्या कुळातील राजवेत्र जाणार
नाही मग बहुतेक जण त्याच्या आजे्ञत राहतील व त्याची सेवा करतील.
11तो आपले गाढव अगदी चांगल्याद्राक्षवेलीस बांधून ठेवील; तो उंची
द्राक्षारसाने आपले कपडे धुईल; 12द्राक्षमद्य घेतल्याने त्याचे डोळे त्या
द्राक्षमद्यापेक्षा अिधक लालबंुद होतील; त्याचे दात दधूिपण्यामुळे
दधूापेक्षा अिधक सफेद होतील.” 13 “जबुलून समुद्र िकनाऱ्याजवळ
रािहल; त्याचा समुद्र िकनारा जहाजासाठी सुरिक्षत बदंर असेल. त्याच्या
जिमनीची हद्द िसदोन नगरपयर्ंत असेल.” 14 “इस्साखार अितशय कष्टाने
काम करणाऱ्या गाढवासारखा होईल; जड वजनाचे सामान वाहून
नेल्यावर तो िवश्रांती घेईल. 15आपले ि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.” 16 “दान इस्राएलाच्या इतर वंशाप्रामाणे आपल्या लोकांचा न्याय
करील. 17तो 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.”
19 “लुटारंुची टोळी” गाद वर हल्ला करले, परतंु तो त्यांना पळवून
लावील.” 20 “आशेराची जमीन उत्तम अन्न भरपूर उपजवील; राजाला
योग्य असे चांगले अन्नपदाथर् त्याजकडे असतील.” 21 “नफताली
मोकळ्या सुटलेल्या बागडणाऱ्या हिरणीप्रमाणे होईल; त्याचे शब्द म्हणजे
त्याचे बोलणे हिरणींच्या पाडसाप्रमाणे गोड व संुदर असेल.” 22 “योसेफ
अितशय यशस्वी झाला आहे; तो ओढ्याकाठी वाढणाऱ्या
द्राक्षवेलीसारखा आहे; ती कंुपणावरही पसरते. 23पुष्कळ लोक त्याच्या
िवरुद्ध झाले व त्याच्याशी लढले; धनुधार्री लोकांनी त्याचा द्धेष केला;
24परतंु 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. 25सवर्शिक्तमान देव तुला वर आकाशातून व खाली खोल
दरीतून आशीवार्द देवो तसेच स्तनांचा व गभार्चा आशीवार्द तो तुला देवो.
26माझ्या 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.’
27 “बन्यामीन एखाद्या भुकेलेल्या लांडग्यासारखा आहे. तो सकाळी
आपले भक्ष्य मारुन खाईल व रािहलेले संध्याकाळी वाटून टाकील.”
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28 हे सवर् इस्राएलाचे बारा वंश होत; आिण हया गोष्टी त्यांचा बाप
त्यांच्याशी बोलला; त्याने प्रत्येक मुलाला ज्याच्या त्याच्या योग्यातेप्रमाणे
आशीवार्द िदला. 29मग इस्राएलाने त्यांना आज्ञा िदली. तो म्हणाला,
“मी मरने तेव्हा तुम्ही मला माझ्या लोकात नेऊन ठेवावे. एफ्राम िहत्ती
ह्याच्या शेतातील गुहेत माझ्या पूवर्जांबरोबर मला पुरावे. 30ती गुहा
कनान देशात मम्रेच्या राईजवळील मकपेला येथील शेतात आहे.
आपल्या घराण्याला कबरस्तान असावे म्हणून अब्राहामाने ते शेत
एफ्रामकडून िवकत घेतले. 31अब्राहाम 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.
32ती गुहा हेथी लोकाकडून िवकत घेतलेल्या शेतात आहे.” 33आपल्या
मुलांशी हे बोलणे संपवल्यानतंर इस्राएल आपले पाय पलगंावर घेऊन
झोपला व मरण पावला.

इस्राएल मरण पावला तेव्हा योसेफ फार द:ुखी झाला. तो
आपल्या बापाला कवटाळून खूप रडला; त्याने बापाची चंुबने
घेतली. 2योसेफाने 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. 3अशा खास पद्धतीने प्रेत तयार केल्यानतंर ते
पुरण्या पूवीर् िमसरचे लोक चाळीस िदवस थांबत असत. त्यांनतर
िमसरच्या लोकांनी त्यांच्या रीतीप्रमाणे याकोबासाठी सत्तर िदवस शोक
केला. 4सत्तर ि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 स्वत:साठी तयार केलेल्या गुहेत पुरने. तेव्हा
कृपया माझ्या बापास पुरावयास जाऊ द्या; मग मी परत आल्यावर
तुम्हाला भेटेन.”‘ 6फारोने 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; 8आपले कुटंुबीय, आपले भाऊ व त्यांचे कुटंुबीय
तसेच आपल्या बापाचे कुटंुबीय योसेफाबरोबर होते. (फक्त लहान मुले व
पशू एवढेच गोशेन प्रांतात मागे रािहले होते.) 9तो 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
प्रेतिकयेचा िवधी सात िदवस चालला. 11कनान 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. 12अशाप्रकार े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.
14आपल्या बापाच्या प्रेतिक्रयेनतंर योसेफ आिण त्याच्या बरोबर गेलेला
सवर्समुदाय िमसरला माघारी गेला. 15याकोब मरण पावल्यावर
योसेफाचे भाऊ िंचतेत पडले. फार पूवीर् आपण योसेफाबरोबर दषु्टपणाने
वागलो त्यावरुन आता सुद्धा आपल्यावर त्याचा राग भडकेल अशी
त्यांना भीती वाटली. ते स्वत:शीच 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
17तो 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. 18योसेफाचे भाऊ
त्यांजकडे गेले व ते त्याच्या पाया पडले, मग ते म्हणाले, “आम्ही आपले
दास आहोत.” 19मग योसेफ त्यांना म्हणाला, “िभऊ नका; मी देव
नाही, म्हणजे िशक्षा करण्याचा मला अिधकार नाही! 20तुम्ही 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 भावाशी ममतेने बोलला त्यामुळे त्याच्या भावांना
बर ेवाटले. 22योसेफ आपल्या बापाच्या कुटंुबीयासह िमसरमध्ये
रािहला. तो एकशे दहा वषार्ंचा असताना मरण पावला. 23योसेफाच्या
हयातीत एफ्राईमाला मुले व नातवंडे झाली; आिण त्याचा मुलगा मनश्शे
याला माखीर नावाचा मुलगा झाला. योसेफाने मारखीराची मुले ही
पािहली. 24योसेफाचे 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.” 25मग 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.” 26योसेफ एकशेदहा
वषार्ंचा झाल्यावर िमसरमध्ये मरण पावला. वदै्यांनी त्याच्या शरीराला
मसाला लावून ते पुरण्यासाठी तयार केले व ते शवपेटीत िमसरमध्ये
ठेवले.
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याकोब (इस्राएल) आपली मुले व त्यांची कुटंुबे यांच्या बरोबर
िमसरला गेला, इस्राएलाची िमसरला गेलेली मुले ही:
2 रऊबेन, िशमोन, लेवी, यहूदा 3इस्साखार, जबुलून,

बन्यामीन; 4दान, नफताली, गाद व आशेर. 5 त्याच्या वंशाचे हे एकूण
सत्तरजण होते. (त्याच्या बारा मुलांपकैी योसेफ हा अगोदरच िमसरमध्ये
होता.) 6काही काळानतंर योसेफ, त्याचे भाऊ व त्या िपढीतील सवर्
लोक मरण पावले. 7परतंु इस्राएल लोकांना पुष्कळ मुले झाली आिण
त्यांची संख्या वाढत गेली; ते लोक महाप्रबल झाले आिण सवर् िमसर देश
त्यांनी भरून गेला. 8नतंर िमसर देशावर नवीन राजा राज्य करु
लागला. योसेफ व त्याची कतर्बगारी याची त्याला माहीती नव्हती. 9तो
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;
13आिण मग िमसरवासीयांना त्यांची अिधकच भीती वाटू लागली;
म्हणून त्यांनी त्यांच्यावर अिधक कष्टाची कामे लादली. 14अशा प्रकारे
ि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. 15इस्राएली िस्त्रया बाळंत होताना त्यांना मदत करणाऱ्या िशप्रा
व पुवा नावांच्या दोन इब्री म्हणजे इस्राएली सुइणी होत्या. िमसरच्या
राजाने त्यांना आज्ञा केली. 16तो म्हणला, “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.” 17परतंु 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?” 19सुइणी म्हणल्या, “ह्या इब्री
म्हणजे इस्राएली िस्त्रया िमसरच्या िस्त्रयांपेक्षा फार ताकदवान आहेत;
आम्ही सुइणी त्यांच्याकडे जाऊन पोहोंचाण्यापूवीर्च त्या बाळंत होतात.”
20 त्या सुइणींच्या कामाबद्दल देवाला आनदं झाला; त्याबद्दल देवाने
त्यांचे कल्याण केले वे त्यांची घराणी स्थािपत केली; 21इस्राएल
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

लेवी वंशातील एक माणूस होता. त्याने लेवी वंशातीलच मुलगी
बायको केली. 2ती गरोदर रािहली व ितला मुलगा झाला; तो

मुलगा फार संुदर व देखणा आहे असे पाहून त्याच्या आईने त्याला तीन
मिहने लपवून ठेवले. 3तो 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.” 7मग 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 स्वत:चा मुलगा म्हणून
स्वीकारले; ितने त्याचे नांव मोशे ठेवले कारण ितने त्याला पाण्यातून
उचलून घेतले होते. 11मोशे 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. 13दसुऱ्या ि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 माणसने उत्तर िदले, “तुला आम्हावर अिधकारी व न्यायाधीश
कोणी नेमले? मला सांग! तू कालजसे त्या िमसरच्या माणसाला िजवे
मारलेस, तसे मला मारावयास पाहातोस काय?”तेव्हा मोशे घाबरला. तो
िवचार करीत स्वत:शीच म्हणाला, “मी काय केले ते आता सवार्ना माहीत
झाले आहे.” 15मोशेन 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. 16 िमद्यानात
एक याजक होता. त्याला सात मुली होत्या; आपल्या बापाच्या
शेरडामेंढरास पाणी पाजण्यासाठी त्या िविहरीवर आल्या. त्या डोणीत
पाणी भरण्याचा प्रयत्न करीत होत्या; 17परतंु काही मेंढपाळांनी त्यांना
पाणी भरू न देता हुसकून लावले. तेव्हा मोशेन त्या मुलींना त्यांच्या
शेरडामेंढरांस पाणी पाजण्यास मदत केली. 18मग त्या मुली आपला बाप
रगुवेल याच्याकडे गेल्या; तेव्हा त्यांचा बाप त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आज
एवढ्या लवकर घरी कशा आला?” 19मुलींनी उत्तर िदले, “तेथील
मेढपाळानी आम्हाला हाकलून देण्याचा प्रयत्न केला. परतंु एका
िमसरच्या माणसाने आम्हाला मदत केली. त्याने आम्हासाठी पाणी
काढून आपल्या शेरडेमेंडरास पाजले.” 20 तेव्हा रगुवेल आपल्या मुलींना
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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. 23बऱ्याच 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.

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 परमेश्वरच्या दतूाला पािहले. मोशेन असे पािहले की
झुडूप जळत होते परतंु ते जळून खाक होत नव्हते तर जसेच्या तसेच
होते. 3 तेव्हा मोशे स्वत:शी म्हणाला, “हे झुडूप जळत असून जळून नष्ट
का होत नाही हे मी जरा जवळ जाऊन पाहातो.” 4मोशे 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 येऊनकोस, तर तुझ्या
पायातले पायतण काढ; कारण तू पिवत्र भूिमवर उभा आहेस. 6मी
तुझ्या पूवर्जांचा म्हणजे अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांचा देव
आहे.”देवाकडे पाहाण्यास मोशेला भीती वाटली म्हणून त्याने आपले
तोंड झाकून घेतले. 7परमेश्वर 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. 8आता मी
खाली जाऊन माझ्या लोकांचा िमसरच्या लोकांपासून बचाव करीन; मी
त्यांना ह्या देशातून काढून जेथे त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही अशा
चांगल्या देशातजेथे कनानी, िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी असे
िविवध प्रकारचे लोक राहतात, तेथे घेऊन जाईन. 9मी 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!” 11परतंु 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.” 13मग मोशे देवाला म्हणाला, “परतंु मी जर
इस्राएल लोकाकडे जाऊन म्हणालो, ‘तुमच्या पूवर्जांचा देव याने मला
तुमच्याकडे पाठवले आहे;’ तर मग ते लोक िवचारतील ‘त्याचे नाव काय
आहे?’ मग मी त्यांना काय सांगू?” 14मग 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
िपढ्यिन्पढ्या मला त्याच नांवाने ओळखतील; ‘त्याच याव्हेने मला
तुमच्याकडे पाठवले आहे’ असे त्यांना सांग!” 16आणखी 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. 17आिण 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 एकतील मग तू व ते
वडीलधार े(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 िमसरिवरुद्ध वापरीन; मी त्या देशात महान चमत्कार
करीन. मग ते केल्यावर तो तुम्हाला जाऊ देईल; 21आिण िमसरचे लोक
तुम्हा इस्राएल लोकांवर दया करतील असे मी करीन. तेव्हा तुम्ही
िनघताना िमसरचे लोक तुम्हाला पुष्कळ बिक्षसे व भेट वस्तु देतील.
22प्रत्येक 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.”

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.”‘

2परतंु देव मोशेला म्हणाला, “तुझ्या हातात ते काय आहे?”मोशेने उत्तर
िदले, “ती माझी काठी आहे.” 3मग देव म्हणाला, “तुझ्या हातातली तुझी
काठी जिमनीवर टाक.”तेव्हा मोशेन तसे केले; आिण त्या काठीचा साप
झाला. तेव्हा मोशे घाबरला व त्यापासून बाजूला पळाला. 4परतंु परमेश्वर
मोशेला म्हणला, “तुझा हात पुढे कर व त्या सापाची शेपटी धर.”तेव्हा
मोशेने तसे केल्यावर त्या सापाची पुन्हा काठी झाली. 5मग 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.” 6मग
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. 7मग 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. 8मग 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.” 10परतंु 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;” 11मग 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.” 13परतंु मोशे म्हणाला, “माझ्या
परमेश्वरा! मी तुला कळकळीची िवनतंी करतो की तू दसुऱ्या कोणाला
पाठव. मला नको.” 14परमेश्वर 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 योण्यास
िनघाला आहे. तुला भेटल्यावर त्याला आनदं होईल. 15तो तुझ्याबरोबर
फारोकडे येईल. तू काय बोलावेस ते मी तुला सांगेन: मग ते तू
अहरोनाला सांग, आिण मग अहरोन योग्य शब्दात फारोशी बोलेल.
16आिण अहरोन तुझ्या तफेर्  लोकांशी बोलेल; तो तुझे मुख होईल आिण
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त्याने काय बोलावे हे सांगणारा तू त्याला देवासारखा होशील. 17तर
आता जा! तुझी काठी तुझ्या सोबत घे. मी तुझ्याबरोबर आहे हे लोकांना
दाखवण्यासाठी त्या काठीचा व इतर चमत्कारांचा उपयोग कर!” 18मग
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.
21मोशे ि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.
22मग तू फारोला सांग की 23परमेश्वर म्हणतो, ‘इस्राएल माझा मोठा
मुलगाआहे. 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.”‘ 24मोशे
िमसरच्या प्रवासात असताना एके िठकाणी मुक्कामासाठी थांबला. तेव्हा
परमेश्वराने मोशेला त्या िठकाणी गाठून त्याला ठार मारण्याचाप्रयत्न
केला. 25परतंु ि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. 27परमेश्वराने 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. 28परमेश्वराने 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. 29मग मोशे
व अहरोन यांनी जाऊन इस्राएली वंशजाचे सवर् वडीलधारी एकत्र
जमवले. 30नतंर 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 त्याना भेटण्यास
आला आहे हे त्यांना माहीत झाले. तेव्हा त्यांनी नमन करून देवाची
उपासना केली.

मोशे व अहरोन इस्राएल लोकांशी बोलल्यानांतर फारोकडे गेले
व त्याला म्हणाले, “इस्राएल लोकांचा देवम्हणतो, ‘माझ्या
लोकांना माझ्या सन्मानाकिरता उत्सव करावयास रानात

जाऊ द्यावे.”‘ 2परतंु 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.” 3मग 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.” 4परतंु 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!” 6 त्याच िदवशी इस्राएल लोकांचे काम अिधक खडतर
करण्यासाठी फारोने मुकादमांना व नायकांना आज्ञा िदली. 7तो त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही ह्या लोकांना िवटा बनिवण्याकिरता आज पयर्ंत सतत

गवत िदलेले आहे. परतंु आता त्यांना लागणार ेगवत त्यांना स्वत: शोधून
आणण्यास सांगा. 8तरी 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 गोष्ठी 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 स्वत:च
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!” 15मग इस्राएली नायक तक्रार घेऊन फारोकडे गेले व म्हणाले,
“आम्ही जे तुमचे सेवक त्या आमच्याशी तुम्ही अशाप्रकार ेका वागत
आहा? 16तुम्ही 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.”
17फारोने 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. 18आता आपल्या कामावर
माघारी जा. आम्ही तुम्हाला गवत देणार नाही परतंु पूवीर् इतक्याच िवटा
तुम्ही केल्या पािहजेत.” 19आपण संकटात आहोत हे इस्राएली
नायकांना समजले. कारण पूवीर् इतक्याच िवटा करून दे त्यांना शक्य
नव्हते. 20फारोच्या 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.” 22मग मोशे परमेश्वराची प्राथर्ना
करीत म्हणाला, “प्रभु तुझ्या लोकांसाठी ही वाईट गोष्ट तू का केलीस? तू
मला इकडे का पाठवलेस? 23मी 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।” 2मग 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 स्वत:चा नव्हता; ते तेथे
उपर ेहोते. 5आता 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. 7तुम्ही माझे लोक व्हाल व मी तुमचा देव होईन. मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे आिण मी तुम्हाला िमसरमधून सोडिवले आहे हे तुम्हाला
समजेल. 8मी अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्याशी मोठा करार करून
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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. 10मग परमेश्वर
मोशेला म्हणाला, 11 “जा व फारोला सांग की त्याने इस्राएल लोकांना
जाऊ िदलेच पािहजे.” 12परतंु मोशेने उत्तर िदले, “इस्राएल लोकांनी
माझे ऐकण्यास नाकारले! तेव्हा फारोही नक्कीच माझे ऐकणार नाही! मी
अिजबात चांगला वक्ता नाही.” 13परतंु 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. 14इस्राएल 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. 18कहाथाचे मुलगे अम्राम. इसहार, हेब्रोन व
उिज्जयेल. कहाथाचे आयषु्य एकशे तेहतीस वषार्चे होते. 19मरारीची मुले
महली व मूशी, लेवीची कुळे त्याच्या वंशावळी प्रमाणे ही होती.
20अम्रामाने आपली आत्या योखबेद िहच्यासी लग्न केले ितच्या पोटी
त्याला अहरोन व मोशे ही दोन मुले झाली. अम्राम एकशे सदतीस वषेर्
जगला. 21इसहाराची मुले-कोरह, नेफेग व िजख्री. 22उिज्जयेलाची मुले:
िमशाएल, एलसाफान व िसथ्री. 23अहरोनने अलीशेबाशी लग्न केले.
(अलीशेबा अम्मीनादाबची मुलगी व नहशोनाची बहीण होती) त्यांना
नादाब, अबीहू, एलाजार व इथामार ही मुले झाले. 24कोरहाची मुले:
अस्सीर, एलकाना व अबीयासाफ; ही कोरहाची कुळे. 25अहरोनाचा
मुलगा एलाजार याने पुटीयेलाच्या मुलीशी लग्न केले; ितच्या पोटी त्याला
िफनहास हा मुलगा झाला. हे सवर्लोक म्हणजे इस्राएलाचा मुलगा लेवी
याची वंशावळ होय. 26इस्राएल लोकांना िमसर देशातून बाहेर घेऊन जा
असे देवाने ज्यांना सांिगतले होते ते अहरोन व मोशे ह्याच कुळातले.
27इस्राएल लोकांना िमसर देशातून बाहेर जाऊ द्यावे असे िमसरचा
राजा फारो याच्याशी जे बोलले तेच हे अहरोन व मोशे. 28मग िमसर
देशात देव मोशे बरोबर बोलला. 29तो त्याला म्हणाला, “मी परमेश्वर
आहे. मी तुला सांगतो ते सवर् तू िमसरचा राजा फारो याला सांग.”
30परतंु 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; 2मी तुला सांगतो ते सवर् तू अहरोनाला सांग; मग माझे

सवर् बोलणे तो फारोला सांगेल आिण मग फारो इस्राएल लोकांना हा देश
सोडून जाऊ देईल. 3परतंु 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.” 6मग मोशे व अहरोन यांनी परमेश्वराच्या
आजे्ञप्रमाणे केले. 7 ते फारोबरोबर बोलले तेव्हा मोशे ऐशंी वषार्चा व
अहरोन त्र्याऐशंी वषार्चा होता. 8परमेश्वर मोशेव 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. 13तरीही परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे फारोचे मन कठोर झाले आिण त्याने मोशे व अहरोन
यांचे ऐकले नाही व इस्राएल लोकांना जाऊ िदले नाही. 14मग परमेश्वर
मोशेला म्हणाला, “फारोचे मन कठीण झाले आहे; तो इस्राएल लोकांना
जाऊ देत नाही. 15उद्या सकाळी फारो नदीवर जाईल; तू साप झालेली
काठी बरोबर घे आिण नाईल नदीच्या काठी त्याला भेटाक्यास 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 नडाखा मारीन तेव्हा नदीच्या पाण्याचे रक्त
होईल. 18मग पाण्यातील सवर् मासे मरतील. नदीला घाण सुटेल आिण
िमसरचे लोक नदीचे पाणी िपऊ शकणार नाहीत.” 19परमेश्वर 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.
21नदीतले 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. 23मोशे 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. 25परमेश्वराने
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! 2जर तू माझ्या लोकांना जाऊ िदले

नाहीस तर मी सारा देश बेडकांनी भरून टाकीन व सगळया देशाला
पीडीन. 3नाईल 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.”‘
5मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाला त्याच्या हातातील काठी
नद्या, नाले तलाव यांच्यावर उगारण्यास सांग म्हणजे मग बेडूक िमसर
देशावर चढून येतील.” 6मग 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. 8मग फारोने मोशे व
अहरोन यांना बोलावून आणले. फारो त्यांना म्हणाला, “हे बेडूक
माझ्यापासून, व माझ्या लोकांपासून दरू करण्याकिरता तुमच्या
परमेश्वरालािवनिंत करा मग तुमच्या परमेश्वराची उपासना करण्याकिरता
मी तुम्हा लोकांना जाऊ देईन.” 9मोशे 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.” 10फारोने उत्तर िदले, “उद्या.”तेव्हा मोशे म्हणाला, “तुमच्या
म्हणण्याप्रमाणे होईल अशा प्रकार े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.” 12मग मोशे व अहरोन फारोपासून िनघून गेले आिण फारोवर
बेडूक आणले होते त्यािवषयी मोशेने परमेश्वराला प्राथर्ना केली. 13मग
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
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पािहले आिण त्याचे मन पुन्हा कठीण झाले. त्याने मोशे व अहरोन यांनी
िवचारल्याप्रमाणे केले नाही. परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणेच हे झाले.
16मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाला त्याची काठी जिमनीवरील
धुळीवर मारण्यास सांग म्हणजे मग अवघ्या िमसर देशभर धुळीच्या उवा
बनतील.” 17 त्यांने तसे केले. अहरोनाने आपल्या हातातली काठी
जिमनीवरील धुळीवर मारली, आिण त्यामुळे सगव्व्या िमसर देशात
धुळीच्या उवा बनल्या; त्या पशूवर व माणसांवर चढल्या. 18जादगुारांनी
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. 20मग 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! 21जर
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.
22परतंु 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.”‘ 24अशा
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.” 26परतंु 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. 27तर 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.”
29मोशे म्हणाला, “पाहा, मी जातो आिण तुझ्यापासून, तुझे लोक व
सेवक या सवार्पासून उद्या गोमाशा दरू करण्याकिरता परमेश्वराला िंवनती
करतो परतंु यज्ञकरण्यास जाणाऱ्या आमच्या लोकांना तुम्ही अडवू नये.”
30 तेव्हा मोशे फारोपासून िनघून गेला आिण त्याने परमेश्वराची प्राथर्ना
केली. 31आिण परमेश्वराने मोशेची िवनतंी मान्य केली व त्याने फारो.
त्याचे सेवक व त्याचे लोक यांच्यापासून सवर् गोमाशा दरू केल्या. तेथे
एकही गोमाशी रािहली नाही. 32परतंु फारो पुन्हा हट्टी व कठोर बनला
आिण त्याने इस्राएली लोकाना जाऊ िदले नाही.

नतंर परमेश्वराने मोशेला फारोकडे जाऊन असे बोलाण्यास
सांिगतले, “इस्राएलांचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘माझी उपासना
करण्याकिरता माझ्या लोकांना जाऊ दे!’ 2तू जर त्याना

जाण्यापासून सतत असाच अडवीत राहशील व त्यांना जाऊ देणार
नाहीस. 3तर शेतावरील पशंूिवरुद्ध परमेश्वर आपल्या सामथ्यार्चा वापर
करील. परमेश्वर तुझे घोडे, गाढवे, उंट, गुरढेोर ेव शेरडेमेंढर ेयांना भयकंर
आजाराने त्रस्त करील. 4परतंु तो इस्राएल लोकांच्या व िमसरच्या
लोकांच्या पशूत भेद करील; इस्राएल लोकांच्या पशूपकैी एकही पशू
मरणार नाही. 5याकिरता परमेश्वराने वेळही नेमलेली आहे. ह्या देशात
उद्या हे सवर् घडून येईल.” 6दसुऱ्या िदवशी सकाळी िमसरमधील
शेतीवरील सवर् पशू मेले. परतंु इस्राएल लोकांच्या मालकीच्या पशंूपकैी
एकही मेला नाही. 7इस्राएल लोकांच्या पशूपकैी एखादा मेला काय हे
पाहण्यासाठी फारोने माणसे पाठवली. परतंु त्यांच्या पशूपकैी एकही मेला
नाही. तरीपण फारो हट्ट व कठीण मनाचाच रािहला. त्याने इस्राएल

लोकांना जाऊ िदले नाही. 8नतंर परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना
म्हणाला, “मोशेने ओजंळभर भट्टीची राख घेऊन फारो देखत
आकाशाकडे उधळावी. 9 त्या राखेचा धुरळा बनेल व तो सगव्व्या
िमसरभर पसरले आिण त्याच्या स्पशार्ने माणसांना व गुरांना फोड येऊन
गव्ववे 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. 11जादगूार
मोशेला तसे करण्यापासून अडवू शकले नाहीत कारण त्यांनाही गळवे
आली होती. सवर् िमसरभर ही गळवे आली. 12परतंु 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. 13मग 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! 14तू 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. 15मी माझे सगळे सामथ्यर् वापरून असा
आजार तुम्हावर पाठवू शकतो की त्यामुळे तू व तुझी प्रजा या पृथ्वीवरून
नष्ट व्हाल. 16परतंु मी तुला एका हेतूने ठेवले आहे की मी तुला माझे
सामथ्यर् दाखवावे. मग सवर् जगाला मी कोण आहे हे कळेल. 17तू
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.”‘ 20फारोच्या सेवकापकैी काहींनी परमेश्वराच्या संदेशाचा मान
ठेवून लगेच आपली गुरढेोर ेव गुलाम यांना आसऱ्याला घरी आणले व
सुरिक्षत जागी ठेवले. 21परतंु इतर सेवकांनी परमेश्वराच्या संदेशाकडे
दलुर्क्ष केले त्यामुळे रानांतील त्यांचे सवर् दास व गुरढेोर,े शेरडेमेंढर ेमरून
गेली. 22परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “तू आपले हात आकाशाकडे
उगार आिण मग सवर् िमसरभर गारांच्या वषार्वाला सुरवात होईल. गारांचा
मारा सवर् लोकांवर, गुराढोरावर आिण िमसर देशातील सवर् शेतांवर
होईल.” 23 तेव्हा मोशेन आपली काठी आकाशकडे उगारली आिण मग
परमेश्वराने मेघगजर्ना, लखलखणाऱ्या िवजा व गारा यांचा पृथ्वीवर वषार्व
केला. अशा प्रकार ेपरमेश्वराने िमसर देशावर भडीमार केला. 24गारांचा
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. 26गारांच्या
वषार्वाच्या तडाख्यापासून वाचलेला भाग एकच आिण तो म्हणजे
इस्राएली लोक राहात असलेला गोशेन प्रांत; तेथे गारांचा वषार्व झाला
नाही. 27फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले व त्यांना
सांिगतले, “ह्यावेळी मी पाप केले आहे. परमेश्वराचे खर ेआहे; मी व माझे
लोक, आम्ही चुकलो आहोत. 28हा देवाकडून झालेला गारांचा मारा व
मेघांचा गडगडाट फार भयकंर झाला! हे वादळ थांबिवण्यास देवाकडे
िवनतंी करा आिण मग मी तुम्हाला जाऊ देतो.” 29मोशेने 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. 30परतंु तू व तुझे
सेवक अजूनही परमेश्वराचे भय बाळगीत नाहीत हे मला माहीत आहे.”
31यावेळी सातूचे दाणे तयार होऊन तो कापणीला आला होता व
जवसाला बोंडे आली होती. ह्या िपकांचा आता नाश झाला. 32परतंु
साधा गहू व जमर्न गहू इतर धान्यापेक्षा उशीरा िपकतात; त्याची उशीरा
पेरणी झाल्यामुळे ते अजून उगवले नव्हते, म्हणून त्यांचा नाश झाला
नाही. 33मोशे फारोपुढून िनघून नगराबाहेर गेला. त्याने परमेश्वराकडे
हात पसरून प्राथर्ना केली. आिण मेघगजर्ना व गारांचा वषार्व थांबला
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आिण पृथ्वीवर पाऊस पडणे बदं झाले. 34पाऊस, गारा व मेघांचा
गडगडाट बदं झाल्याचे फारोने पािहले तेव्हा फारो व त्याचे सेवक यांनी
मन पुन्हा कठोर केले. 35फारोने आपण िदलेल्या वचनाप्रमाणे करण्याचे
नाकारले व इस्राएल लोकांना मोकळे करून त्याने जाऊ िदले नाही.
परमेश्वराने मोशेद्वार ेसांिगतल्याप्रमाणे हे झाले.

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू फारोकडे जा. त्याचे व
त्याच्यसेवकांची मने मी कठीण केली आहेत. मी हे यासाठी
केले आहे की मला त्यांना माझ्या चमत्कारांचे सामथ्यर्

दाखवावयाचे होते. 2तसेच तुम्ही तुमच्या मुलांना व नातवंडांना मी
िमसरमध्ये केलेल्या चमत्कारांचे व अद्भतु गोष्टींचे वणर्न सांगावे. मग तुम्हा
सवार्ंना कळेल की मी परमेश्वर आहे.” 3मग 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. 4जर 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. 7फारोच्या 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.” 9मोशेने 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.” 10फारो 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. 11तुमच्यातील
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. 12मग
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.” 13मग 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. 16फारोने 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.” 18मोशे 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. 20तरी

परतंु परमेश्वराने फारोचे मन पुन्हा कठीण केले आिण त्याने इस्राएल
लोकांना जाऊ िदले नाही. 21मग 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. 23कोणालाही 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.” 25मोशे म्हणाला, “आमचेच पशू नव्हे तर तू देखील आम्हांस
यज्ञपशू व होमबळी देशील; आिण त्यांचा आम्ही आमचा देव परमेश्वर
ह्याला अपर्णासाठी उपयोग करु! 26यज्ञ व होमापर्णासाठी आम्ही आमचे
पशूही आमच्या बरोबर नेऊ. जनावराचा एक खूरही आम्ही मागे ठेवणार
नाही. आमच्या परमेश्वराला यज्ञ व होमपर्णासाठी 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.” 27परमेश्वराने फारोचे मन पुन्हा कठीण केले.
तेव्हा फारो इस्राएली लोकांना जाऊ देईना! 28मग 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!” 29मोशे म्हणाला, “तू एक गोष्ट बरोबर बोललास, मी तुझे तोंड
पुन्हा कधीही पाहणार नाही!”

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. 2तू 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
द्याव्यात अशी परमेश्वर त्यांची मने वळवील. िमसरचे सवर् लोक आिण
फारोचे सेवक देखील मोशे महान माणूस असल्याचे अगोदर पासून
मानीत होते.”‘ 4मोशे लोकांना म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो ‘आज रात्री मी
िमसर देशातून िफरने 5आिण ि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. 7परतंु 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. 8मग 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.”‘ 9मग परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, “फारोने तुझे ऐकले नाही. का? ते तुला माहीत आहे का?
कारण की मी त्याला िमसरमध्ये माझे महान सामथ्यर् दाखवावे.”
10आिण म्हणूनच मोशे व अहरोन यांनी फारोपुढे अद्भतु िचन्हें केली;
आिण म्हणूनच परमेश्वराने फारोचे मन कठीण केले आिण त्याने
िमसरमधून इस्राएल लोकांना जाऊ िदले नाही.

मोशे व अहरोन अद्याप िमसरमध्ये असताना परमेश्वर
त्यांच्याशी बोलला. तोम्हणाला, 2 “हा तुमच्या वषार्चा
पिहला मिहना असे. 3ही आज्ञा इस्राएलच्या सवर्

जनसमूहासाठी आहे; ह्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी प्रत्येक माणसाने
आपल्या कुटंुबातील माणसाकिरता एक कोकरा घ्यावा. 4जर तो संपूणर्
कोकरा, घरातील माणसांना सरणार नसेल तर त्याने आपल्या भोजनात
वाटेकरी होण्यासाठी आपल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना िनमतं्रण द्यावे. 5तो
कोकरा, एक वषार्चा नर असावा व तो पूणर्पणे िनरोगी असावा तो कोकरा
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मेंढ्यातला िंकवा बकऱ्यातला असावा. 6ह्या 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; 9तुम्ही 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. 13परतंु 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. 15तसेच
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. 16या 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. 19ह्या 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. 20या ि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. 22मग 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. 23कारण 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. 24तुम्ही या आजे्ञची
आठवण ठेवली पािहजे की तुम्ही व तुमचे वंशज यानी पाळावयासाठी हा
िनयम कायमचा िनयम आहे. 25परमेश्वर 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. 28परमेश्वाने मोशे
व अहरोन यांना आज्ञा िदली होती म्हणून इस्राएल लोकांनी त्यांच्या
सांगण्याप्रमाणे केले. 29मध्यरात्री 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. 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.
32आिण तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे तुमची शेरमेढर,े 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!” 34इस्राएल 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. 35इस्राएल 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. 39इस्राएल 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.
40इस्राएली लोक िमसरमध्ये चारशेतीस वषेर् रािहले होते. 41मग 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. 43परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांना सांिगतले, “वल्हांडण
सण पाळण्यािवषयीचे िनयम असे आहेत. कोणाही परदेशी माणसाने
वल्हांडणाचे भोजन खाऊ नये. 44परतंु जर कोणी एखादा गुलाम िवकत
घेतला असेल आिण त्याची संुता त्याने करवून घेतली असेल तर मग
त्या गुलामाने वल्हांडणाचे भोजन खावे; 45परतंु 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.
47सवर् इस्राएल लोकांनी हा सण पाळलाच पािहजे. 48इस्राएली
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
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त्या सवर् इस्राएली लोकांनी पाळल्या. 51अशा 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 पशूतला प्रथम जन्मलेला नर ह्यांना

माझ्यासाठी पिवत्र म्हणून वेगळे ठेव. ते माझे आहेत.” 3मोशे 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. 4आज अबीब मिहन्यात तुम्ही िमसर
सोडून िनघत आहात. 5परमेश्वराने 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; 7ह्या सात िदवसात तुम्ही खमीर
घातलेली भाकर खाऊ नये. तुमच्या देशाच्या हद्दीत कोठे ही खमीर
घातलेली भाकर नसावी. 8ह्या ि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 डोव्व्यांच्या 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 12तुम्ही परमेश्वराला तुमचा प्रथम जन्मलेला
मुलगा व पशंूमधील प्रथम जन्मलेला नर देण्याची आठवण ठेवलीच
पािहजे. 13गाढवाच्या 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 पशुमधील प्रथम जन्मलेले नर मारून टाकले;
आिण म्हणूनच आम्ही पशूमधील प्रथम जन्मलेले नर परमेश्वराला देऊन
टाकतो आिण प्रथम जन्मलेली मुले आम्ही परमेश्वराकडून सोडवून घेतो.’
16हा सण म्हणजे जणू काय आठवणीसाठी हाताला बांधलेल्या दोरीच्या
खणेु सारखा व डोव्व्यांच्या दरम्यानच्या कपाळपट्टी सारखा आहे.
परमेश्वराने आपल्या महान सामथ्यार्ने आम्हाला िमसर देशातून बाहेर
आणले त्याची आठवण देण्यास हा िदवस मदत करतो.” 17फारोने
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. 19मोशेने योसेफाच्या अस्थी
आपल्याबरोबर घेतल्या (कारण मरण्यापूवीर् योसेफाने आपनाकिरता
इस्राएली पुत्रांकडून वचन घेतले होते. तो म्हणाला होता, “परमेश्वर जेव्हा
तुम्हाला िमसरमधून सोडवील तेव्हा माझ्या अस्थी िमसरमधून घेऊन
जाण्याची आठवण ठेवा.”) 20इस्राएल 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.

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. 4मी 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. 5इस्राएल 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. 8इस्राएल 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
इस्राएलींनी लाल समुद्र व बालसफोनाच्या दरम्यान पीहहीरोथ येथे तळ
िदला होता तेथे त्यांना गाठले. 10फारो 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; 12असे 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 बरे
झाले असते.” 13परतंु मोशेने उत्तर िदले, “िभऊ नका! िस्थत उभे राहा
आिण परमेश्वर आज तुम्हाला वाचवील ते पाहा. आजच्या िदवसानतंर हे
िमसरचे लोक तुम्हाला पुन्हा कधीही िदसणार नाहीत. 14शांत
राहण्यावाचून तुम्हाला काहीच करावे लागणार नाही. परमेश्वर
तुमच्याकिरता त्यांच्याशी लढेल.” 15मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तुला माझा धावा करण्याची काही गरज नाही! इस्राएल लोकांना पुढे
चालण्याची आज्ञा कर. 16तांबड्या समुद्रावर तुझ्या हातातली काठी
उगार म्हणजे समुद्राचे दोन भाग होतील आिण इस्राएल लोक भर
समुद्रातील कोरड्या भूमीवरून चालत जाऊन समुद्र ओलांडतील.
17मी ि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. 18मग िमसरच्या लोकांना समजेल की मी गौरवशाली
परमेश्वर आहे, फारो व त्याच्या घोडेस्वारांचा व रथांचा पराभव केल्यावर
िमसरचे लोक मला मान देतील.” 19इस्राएल 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. 20अशा रीतीने तो
उंच ढग िमसरचे लोक व इस्राएल लोक यांच्यामध्ये उभा रािहला; तेव्हा
इस्राएल लोकांना प्रकाश िमळाला परतंु िमसरच्या लोकांभोंवती अधंार
रािहला; त्यामुळे त्या रात्री िमसरचे लोक इस्राएल लोकांना गाठण्यासाठी
जराही त्यांच्या जवळ जाऊ शकले नाहीत. 21मग 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. 22आिण इस्राएल लोक
कोरड्या वाटेवरून भर समुद्रातून पार गेले. समुद्राचे पाणी त्यांच्या
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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.” 26नतंर 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. 28पाणी पूवर्वत झाले व त्याने
घोडे, रथ व स्वारांना गडप केले आिण इस्राएल लोकांचा पाठलाग
करणाऱ्या सवर् सनै्याचा नाश झाला, त्यातले कोणीही वाचले नाही.
29परतंु 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. 31तसेच 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.

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.

2परमेश्वर माझे सामथ्यर् आहे. तो माझे रक्षण किरतो. मी त्याची
स्तुितस्तोत्रे गाईन;परमेश्वर माझा देव आहे; तो माझ्या पूवर्जाचा देव आहे;
मी त्याचे गौरव करीन. 3परमेश्वर 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. 5खोल
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. 7तुझ्या वभैवशाली सामथ्यार्ने
तू तुझ्यािवरुद्ध बडं करून उठणाऱ्यांचा नाश करतोस; अग्नीने वाळलेल्या
गवताच्या काड्या जाळाव्या तसे तू त्यांना तुझ्या रागाने जाळून भस्म
करतोस. 8तू वाहिवलेल्या जोराच्या वाऱ्याने पाणी राशी सारखे उंच उभे
रािहले व जोराने वाहणाऱ्या पाण्याची टणक िंभत झाली; समुद्राचे पाणी
अगदी खोलवर घट्ट टणक बनले. 9शत्रु म्हणाला, ‘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 स्वत: किरता घेईन.’ 10परतंु 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! 12तू तुझा
उजवा हात उगारला पृथ्वीने त्यांना िगळून टाकले. 13तू उद्धािरलेल्या
लोकांना तू तुझ्या दयाळूपणाने चालिवले आहेस; तुझ्या सामथ्यार्ने तू
त्यांना तुझ्या पिवत्र आिण आनदंदायी प्रदेशात नेले आहेस. 14इतर राष्ट्र े
ही गोष्ट ऐकून भयभीत होतील; पिलष्टी लोक भीतीने थरथरा कांपतील.
15मग अदोमाची कुटंुबे व मवाबाचे बलवान लोक भीतीने थरथरा
कांपतील आिण कनानी लोकांचे धयैर् पावेल. 16तुझे 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; 17तू 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. 18परमेश्वर सदासवर्दा राज्य करो!” 19फारोचे 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.” 22मोशे इस्राएल लोकांना तांबड्या समुद्रापासून पुढे
घेऊन गेला. ते लोक शूरच्या रानात गेले; त्यांनी तीन िदवस रानातून
प्रवास केला; पण त्यांना पाणी िमळाले नाही. 23तीन ि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). 24लोक मोशेकडे कुरकुर करीत म्हणाले,
“आता आम्ही काय प्यावे?” 25मोशेने 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 त्यांचा
िवश्वासाची कसोटी घेतली. 26परमेश्वर 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 लोकाप्रमाणे 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.” 27मग 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. 2लोक 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.” 4मग 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. 5दरिदवशी 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. 7उद्या
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.” 8आिण 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.” 9मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “तू इस्राएल
लोकांशी बोल; त्यांना सांग, ‘तुम्ही परमेश्वराकडे एकत्र या कारण त्याने
तुमच्या तक्रारी ऐकल्या आहेत.” 10मग 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. 11परमेश्वर 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
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त्यांना खाण्याकिरता इस्राएल लोकांनी ते पकडले) आिण सकाळी
छावणीच्या सभोंवती जिमनीवर दवं पडले. 14सूयर् 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. 16परमेश्वर 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. 18लोकांनी 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
आपल्या स्वत:साठी व आपल्या घरातील सवर् माणसास पुरले एवढे
गोळा करी. 19मोशेने लोकांना सांिगतले, “दसुऱ्या िदवसासाठी ते अन्न
ठेवू नका.” 20परतंु 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.
21दर िदवशी ते लोक आपल्याला पुरसेे अन्न गोळा करीत परतंु दपुारी
सूयार्च्या उष्णतेमुळे ते अन्न िवतळून जाई व नाहीसे होई. 22शुक्रवारी
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. 23मोशेने त्यांना सांिगतले, “हे असे होईल असे
परमेश्वराने सांिगतले होते; हे असे झाले कारण उद्या शब्बाथ िदवस आज
तुम्हाला लागणार े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. 25शिनवारी 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. 26तुम्ही
सहा िदवस अन्न गोळा करावे परतंु आठवड्याचा सातवा िदवस हा
िवसाव्याचा िदवस आहे; या िदवशी अन्न िमळणार नाही.” 27शिनवारी
काही लोक अन्न गोळा करावयास बाहेर गेले परतंु त्यांना काहीच िमळाले
नाही. 28नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “माझ्या आज्ञा व माझे िनयम
पाळावयास तुम्ही कोठवर नाकारणार? 29पाहा 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. 31लोक त्या िवशेष अन्नला “मान्ना” म्हणू
लागले; ते धण्यासारखे पांढऱ्या रगंाचे होते त्याची चव मध घालून
केलेल्या सपाट पोळी सारखी होती. 32मोशे 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.” 34मग अहरोनाने,
परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आजे्ञ प्रमाणे केले. अहरोनाने परमेश्वराच्या
आज्ञापटा पुढे मान्ना भरलेले ते भांडे ठेवले. 35इस्राएल लोक तो मान्ना
चाळीस वषेर् म्हणजे वस्ती असलेल्या देशाला पोहोंचेपयर्ंत म्हणजे कनान
देशाच्या सरहद्दीला पोहोंचेपयर्ंत, खात होते. 36 एक ओमर मान्ना म्हणजे
त्यांचा मोजमापाप्रमाणे सुमार े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?” 3परतंु लोक तहानेने कासावीस
झाले होते म्हणून ते मोशेकडे कुरकुर करीतच रािहले; ते म्हणाले, “तू
आम्हाला िमसर देशातून बाहेर का आणलेस? आमची मुलेबाळे, गुरढेोरे
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.” 5परमेश्वर 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. 6होरबे 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. 7मोशेने
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.” 10यहोशवाने 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. 12काही 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.
14नतंर 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.” 15मग मोशेने एक वेदी
बांधली व ितला “परमेश्वर माझे िनशाण.” असे नांव िदले. 16आिण तो
म्हणाला, “परमेश्वराच्या िंसहासानावर हात उचलल्यामुळे परमेश्वराचे
अमालेकांशी िपढ्यािन्पढ्या यधु्द होईल.”

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.) 3इथ्रोने
मोशेच्या दोन मुलांनाही बरोबर आणले. पिहल्या मुलाचे नांव गेषोर्म होते
कारण त्याचा जन्म झाला त्यावेळी मोशे म्हणाला होता, “मी या देशात
परका आहे.” 4दसुऱ्या 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. 6इथ्रो 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. 8परमेश्वराने इस्राएली लोकांसाठी जे जे
केले ते सवर् मोशेने इथ्रोस सांिगतले. िमसर देशाचा राजा फारो व त्याचे
लोक ह्यांचे परमेश्वराने काय केले तसेच िमसरहून प्रवास करताना काय
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काय संकटे आली व कसा त्रास झाला आिण परमेश्वराने त्या सवार्ंतून
दरवेळी इस्राएल लोकांना कसे वाचवले ती सवर् हकीकत मोशेने इथ्रोस
सांिगतली. 9परमेश्वराने इस्राएल लोकांसाठी ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या
त्या ऐकल्यावर आिण िमसरच्या लोकांपासून परमेश्वराने इस्राएल
लोकांना स्वततं्र केले म्हणून इथ्रोला फार आनदं झाला. 10तो
म्हणाला,“परमेश्वराची स्तुती असो कारण त्याने फारोच्या तावडीतून व
िमसरच्या लोकांपासून तुम्हाला स्वततं्र केले आहे. 11परमेश्वर सवर्
देवांहून महान आहे हे आता मला कळाले, कारण इस्राएल लोकापेक्षा
स्वत:ला चांगले मानीत असलेल्या इतर लोकांचे त्याने काय केले हे मला
समजले.” 12मग 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. 13दसुऱ्या िदवशी मोशेला लोकांचा न्यायिनवाडा करण्याचे िवशेष
काम होते. लोक खूप असल्यामुळे त्यांना िदवसभर मोशेसमोर उभे रहावे
लागले. 14मोशेला 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?” 15मोशे आपल्या
सासऱ्यास म्हणाला, “आपल्या अडचणी व आपले प्रश्न या संबधंी देवाचा
काय िनणर्य आहे ते िवचारण्यासाठी लोक माझ्याकडे येतात.
16लोकांचा काही भांडणतटंा असेल तर ते माझ्याकडे येतात तेव्हा
कोणत्या माणसाचे म्हणणे खर ेआहे हे मी ठरिवतो. ह्याप्रमाणे मी
लोकांना दवाचे िनयम व िवधी यांचे िशक्षण देतो.” 17परतंु मोशेचा
सासरा त्याला म्हणाला, “हे तू करतोस ते चांगले नाही. 18तुझ्या
एकट्यासाठी हे काम फार आहे त्यामुळे तू थकून जातोस व लोकही
थकून जातात हे काम तुला एकट्याला करवणार नाही. 19तू लोकांची
गाऱ्हाणी ऐकत असावेस व त्याचबरोबर त्यांसंबधंी देवाकडे बोलतही
रहावेस असा मी तुला सल्ला देतो, त्यात देव तुझ्याबरोबर असो अशी मी
प्राथर्ना करतो. 20तू 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. 21तू 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. 22ह्या नायक लोकांनी
लोकांचा न्यायिनवाडा करावा; जर अगदी महत्वाची बाब असेल तर
ितचा न्यायिनवाडा करण्याकिरता तो वाद नायकांनी तुझ्याकडे आणावा,
परतंु साध्या प्रकरणांसंबधंी त्यांनी स्वत: िनणर्य द्यावेत. अशा प्रकार ेतुझे
काम सोपे होईल तसेच तुझ्या कामात ते वाटेकरी होतील. 23तू 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. 27मग थोड्याच िदवसांनी मोशेने आपला सासरा इथ्रो
याला िनरोप िदला आिण इथ्रो माघारी आपल्या घरी गेला.

ि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. 3मग 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.
6तुम्ही 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; 8आिण 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. 9आिण 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.” 10परमेश्वर
मोशेला म्हणाला, “आज आिण उद्या माझ्या िवशेष भेटीसाठी लोकांना
पिवत्र कर; त्यांनी कपडे स्वच्छ धुवावेत. 11व ितसऱ्या िदवशी माझ्या
भेटीसाठी तयार राहावे कारण ितसऱ्या िदवशी परमेश्वर सीनाय पवर्तावर
उतरले आिण सवर् लोक मला पाहतील. मग मोशेने लोकांचे म्हणणे
परमेश्वराला सांिगतले 12परतंु 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. 13परतंु
त्याला कोणीही स्पशर् करु नये. िंशगाचा आवाज ऐकू येईपयर्ंत लोकांनी
थांबावे. तो आवाज ऐकल्यावर ते पवर्त चढून जाऊ शकतील.” 14मग
मोशे पवर्तावरून खाली उतरला; तो लोकांकडे गेला व देवाच्या
भेटीसाठी त्याने त्यांना पिवत्र केले. लोकांनी आपले कपडे धुवून स्वच्छ
केले. 15मग मोशे लोकांना म्हणाला, “तीन िदवस तुम्ही देवाची भेट
घेण्यासाठी तयार राहा. तो पयर्ंत पुरुषांनी िस्त्रयांना स्पशर् करु नये.”
16तीन िदवसानतंर पवर्तावर िवजांचा लखलखाट व गडगडाट झाला;
पवर्तावर एक दाट ढग उतरला आिण रणिंशगाचा फार मोठा आवाज
झाला. तेव्हा छावणीत राहाणार ेसवर् लोक घाबरले. 17नतंर मोशेने
लोकांना छावणीतून बाहेर काढून देवाला भेटावयास पवर्ताजवळच्या
जागी नेले. 18सीनाय पवर्त धुराने झाकून गेला. भट्टीतून येणाऱ्या
धुरासारखा धूर पवर्तातून वर आला. परमेश्वर पवर्तावर अग्नीतून उत्तरला
म्हणून असे झाले; आिण सवर् सीनाय पवर्त थरथरु लागला. 19 िंशगाचा
आवाज मोठमोठा होऊ लागला. मोशे देवाबरोबर जेव्हा जेव्हा बोलला
तेव्हा तेव्हा देवाने त्याला मेघगजर्नेसारख्या आवाजाने उत्तर िदले.
20याप्रमाणे परमेश्वर स्वगार्तून सीनाय पवर्ताच्या िशखरावर उतरला
आिण त्याने मोशेला बोलावून आपल्या बरोबर पवर्ताच्या िशखरावर
येण्यास सांिगतले. तेव्हा मोशे पवर्तावर गेला. 21परमेश्वर 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. 22तसेच याजक लोकांनाही सांग की माझ्या भेटीस
माझ्याजवळ येताना आपणांस पिवत्र करून यावे; तसे केले नाही तर मी
त्यांना िशक्षा करीन.” 23मोशेन परमेश्वराला सांिगतले, “परतंु लोक
पवर्तावर येऊ शकणार नाहीत, कारण तू स्वत: आम्हाला एक सीमारषेा
आखावयास व लोकांनी ती रषेा ओलाडंून पिवत्र भूिमवर येऊ नये असे
सांिगतलेस.” 24परमेश्वर 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 लोकाकडे खाली गेला व त्याने त्यांना या
गोष्टी सांिगतल्या.

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; 6परतंु जे
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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; 9आठवड्यातील सहा िदवस तू तुझे कामकाज करावेस;
10परतंु 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; 11कारण
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.” 18ह्या
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.
19नतंर 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.”
20मग 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.” 21नतंर
मोशे, ढगांच्या दाट अधंारात, जेथे देव होता तेथे त्याला भेटावयास गेला,
तो पयर्ंत लोक पवर्तापासून लांब उभे रािहले. 22मग परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, “तू इस्राएल लोकांना असे सांग, ‘मी तुमच्याशी आकाशातून
बोललो हे तुम्ही प्रत्यक्ष पािहले आहे. 23माझ्या 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. 25तुम्ही 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. 26आिण वेदीकडे जाण्यासाठी तुम्ही पायज्या करु नका
कारण पायऱ्यांवरून वेदीकडे चढून जाताना लोकांना तुमची नन्गता
िदसेल.”‘

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. 3जर 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. 4जर 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. 6असे 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. 8जर 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. 11ह्या 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. 13परतंु 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 जागी पळून
जाऊ शकेल. 14परतंु 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. 16जो कोणी
एखाद्याला चोरून नेऊन गुलाम म्हणून िवकेल िंकवा गुलाम म्हणून
स्वत:कडे 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. 19जर 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; 21आिण 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. 23परतंु
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.
24डोव्व्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात, हाताबद्दल हात, पायाबद्दल पाय,
25चटक्याबद्दल चटका, ओरखड्याबद्दल ओरखडा, व जखमेबद्दल
जखम असा बदला घ्यावा. 26 “जर एखाद्याने आपल्या गुलामाच्या िंकवा
गुलाम स्त्रीच्या डोव्व्यावर 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. 29परतंु
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
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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. 30परतंु
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 नाणीद्यावी 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 खडृ खणून त्यावर झाकण ठेवले नसेल आिण
जर एखाद्याचे जनावर म्हणजे बलै, गाढव वगरै ेत्या खड्यात पडून मेले
तर खड्ृयाचा 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 दुदंडून मारून टाकले तर
िजवंत रािहलेला बलै िवकून आलेले पसेै दोघा मालकांनी िनम्मे वाटून
घ्यावेत आिण मेलेला बलैही अधार् अधार् वाटून घ्यावा. 36परतंु 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. 2जर चोराजवळ
स्वत: चे काही नसेल तर चोरीच्या भरपाईसाठी त्याला गुलाम म्हणून
िवकावे. 3परतंु 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.
8परतंु जर चोर सापडला नाही तर घरमालकाला देवासमोर िंकवा
न्यायाधीशसमोर न्यावे म्हणजे मग त्याने स्वत:च 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. 12परतंु जर शेजाऱ्यानेच ते जनावर चोरले
असेल त त्यानी त्याची िंकमत मालकाला भरून द्यावी. 13जर ते

जनावर जगंली जनावरांनी मारून टाकले असेल तर शेजाऱ्याने ते
पुराव्यादाखल आणून दाखवावे म्हणजे त्याला मारल्या गेलेल्या
जनावरासाठी मालकास भरपाई भरून द्यावी लागणार नाही. 14जर
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.
15जर त्यावेळी तेथे जनावराजवळ मालक असेल तर मग भरापाई
करावी लागणार नाही; िंकवा ते जनावर भाड्याने घेतले 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; 23तुम्ही जर त्यानां त्रास िदला तर ते मला
समजेल; त्यांच्या द:ुखाच्या व त्रासाच्या प्राथर्ना मी ऐकेन; 24व 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. 26कोणी तुझ्याकडे पसेै मािगतले व ते परत करण्याची
हमी म्हणून आपले पांघरून तुझ्याजवळ गहाण ठेवण्यास िदले तर िदवस
मावळण्याआधी तू त्याचे पांघरुन त्याला परत करावे; 27जर 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; 30तसेच 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
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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. 10 “सहा वषेर् जिमनीची मशागत करा; पेरणी
करा; धान्य िपकवा; चांगला हगंाम येऊ द्या. 11परतंु 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. 15पिहली
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.” 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. 21तुम्ही 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. 22तो 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.”
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. 25तुम्ही आपला देव
परमेश्वर याचीच उपासना करावी; तुम्ही असे कराल तर माझ्या कृपेने
तुम्हाला भरपूर अन्नपाणी िमळेल मी तुमच्या मधून रोगराई काढून
टाकीन. 26तुमच्या 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.
28मी तुमच्या पुढे गांधील माशा पाठवीन; त्यामुळे त्या गांधील
माशािहव्वी, कनानी, व िहत्ती लोकांना तुमच्या देशातून िनघून जावयास
भाग पाडतील. 29परतंु 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.
32तुम्ही त्या लोकांच्या बरोबर िंकवा त्यांच्या दवैतांबरोबर कोणताही
करार करु नये. 33तुम्ही 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.”

देवाने मोशेला सांिगतले, “तू, अहरोन, नादाब, अबीहू आिण
इस्राएल लोकांमधील सत्तर वडीलधारी माणसे पवर्तावर
येऊन दरुुनच माझी उपासना करा; 2मग मोशे एकटाच

परमेश्वरा जवळ येईल; इतरांनी परमेश्वराजवळ येऊ नये, आिण इतर
लोकांनी तर पवर्त चढून वरही येऊ नये.” 3मोशेने 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. 5मग
मोशेने काही तरुणांना यज्ञापर्णे वाहाण्यासाठी पाठवले व त्यांनी
परमेश्वराला बलैांची होमापर्णे व शांत्यापर्णे वािहली. 6मोशेने त्या
अपर्णातून अधेर् रक्त राखून काही भांड्यात ठेवले आिण दसुर ेअधेर् रक्त
त्याने वेदीवर ओतले. 7मग 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.” 8मग मोशेने भांड्यांतील अपर्णाचे रक्त लोकावर
िंशपडले, तो म्हणाला, “परमेश्वराने तुमच्याशी िवशेष करार केला आहे
असे हे रक्त दशीर्िवते; त्याचे स्पष्टीकरण देवाने िदलेल्या िनयमांमध्ये
आहे.” 9नतंर 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!
11इस्राएल मधील सगव्व्या विडलधाऱ्या माणसांनी देवाला पािहले परतंु
त्याने त्यांचा नाश केला नाही.मग त्यांनी तेथे एकत्र खाणेिपणे केले.”
12परमेश्वर 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. 14मोशे 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.” 15मग मोशे पवर्तावर चढून गेला आिण ढगाने
पवर्त झाकून टाकला; 16परमेश्वराचे तेज सीनाय पवर्तावर उतरले; ढगाने
सहा िदवस पवर्ताला झाकून टाकले; सातव्या िदवशी परमेश्वर मोशेबरोबर
ढगातून बोलला. 17इस्राएल लोकांनी पवर्तावर परमेश्वराचे तेज पािहले;
ते पवर्ताच्या िशखरावर भस्म करणाऱ्या धगधगत्या अग्नीसारखे होते.
18मोशे पवर्तावर चढून आणखी वर ढगात गेला; मोशे चाळीस िदवस व
चाळीस रात्र तेथे होता.
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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. 3लोकांकडून तू माझ्याकरता घ्यावयाच्या
वस्तंूच्या अपर्णाची यादी अशी; सोने, चांदी, िपतळ; 4 िनव्व्या, जांभव्व्या
व िकरिमजी रगंाचे सूत आिण तलम सणाचे कापड; बकऱ्याचे केस;
5लाल रगंिवलेली मेढ्यांची कातडी; तहशाची कातडी बाभळीचे लाकूड;
6 िदव्यासाठी जतैूनाचे मसाले; 7 एफोद ह्यांच्यामध्ये खोचण्यासाठी
गोमेद नांवाचे रत्न व इतर रत्ने.” 8परमेश्वर म्हणाला, “इस्राएल लोकांनी
माझ्यासाठी एक पिवत्र िनवास मडंप बांधावा म्हणजे मग मी इस्राएल
लोकांबरोबर राहीन. 9तो 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.
10 “बाभळीच्या लाकडाची एक पेटी िंकवा पिवत्रकोश तयार करावा;
त्याची लांबी पचेंचाळीस इचं, रंुदी सत्तावीस इचं व उंची सत्तावीस इचं
असावी. 11तो आतून बाहेरून सोन्याने मढवावा आिण त्याच्यावर
सभोवती शुद्ध सोन्याचा काठकरावा. 12पिवत्रकोश 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 13मग
पिवत्रकोश वाहून नेण्याकरता बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करावेत व तेही
सोन्याने मढावावेत 14पिवत्रकोशाच्या कोपऱ्यांवरील गोल कड्यांमध्ये
दांडे घालून मग तो वाहून न्यावा. 15पिवत्रकोशाचे हे दांडे कड्यात
कायम तसेच राहू द्यावेत, ते काढून घेऊनयेत.” 16 देव म्हणाला, “मी
तुला पिवत्रकराराचा साक्षपट देईन तो तू पिवत्रकोशात ठेवावास. 17मग
शुद्ध सोन्याचे एक झाकण बनवावे; ते पचेंचाळीस इचं लांब, सत्तावीस
इचं रंूद असावे; 18मग 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.
22मी जेव्हा तुला भेटेन तेव्हा कराराच्या कोशावर ठेवलेल्या
देवदतांच्यामधुन मी तुझ्याशी बोलेन; आिण तेथूनच मी इस्राएल
लोकांसाठी माझ्या सवर् आज्ञा देईन. 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. 25मग तीन इचं रंुदीची एक चौकट बनवावी व सोन्याचा
काठ ितच्यावर ठेवावा। 26मग सोन्याच्या चार गोल कड्या बनवून त्या
मेजाच्या चार पायांच्या कोपऱ्यांवर घटृ बसवाव्यात. 27ह्या 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.
30माझ्यापुढे मेजावर समक्षतेची भाकर ठेवावी व ती नेहमी माझ्यापुढे
असावी. 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. 33प्रत्येक
शाखेला तीन फुले असावीत; ही फुले, ह्या कव्व्या व पाकव्व्या बदामाच्या
झाडावर असताता तशा असाव्यात. 34ह्या दीपवृक्षावर आणखी चार
फुले बनवावीत; ती बदामाच्या झाडावरील, कव्व्या पाकव्व्यासिहत
असलेल्या फुलाप्रमाणे असावीत. 35ह्या 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. 37मग 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. 39हा दीपवृक्ष व त्याच्या बरोबरची सवर् उपकरणे एक िकक्कार
म्हणजे सुमार ेपन्नास शेर शुद्ध सोन्याची करावी; 40आिण मी तुला
पवर्तावर दाखिवलेल्या नमुन्याप्रमाणेच ह्या सवर् वस्तू बनिवण्याकडे तू
लक्ष दे.”

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. 2प्रत्येक 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. 5पिहल्या भागाच्या शेवटच्या कडेला पन्नास िबरडी असावीत
व दसुऱ्या भागातही ती तशीच असावीत; 6पडद्यांचे 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. 10पिहल्या भागाच्या कडेखाली
पन्नास िबरडी करावीत व दसुऱ्या भागाच्या कडेलाही तसेच करावे;
11नतंर पडदे जोडण्यासाठी िपतळेच्या पन्नास गोल कड्या कराव्यात;
त्यामुळे दोन भागांना जोडून तबंूसाठी सलग एकच भाग होईल. 12ह्या
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. 14बाहेरचा 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. 16ह्या फव्व्या पधंरा फूट उंच व
सत्तावीस इचं रंूद असाव्यात. 17प्रत्येक फळीच्या दोन बाजूला दोन
कुसे करावीत; दोन फव्व्या उभ्या आडव्या तुकड्यांनी जोडाव्यात. पिवत्र
िनवासमडंपाच्या सवर् फव्व्या एक सारख्याच असाव्यात. 18पिवत्र
िनवास मडंपाच्या दिक्षण बाजूसाठी वीस फव्व्या कराव्यात.
19फळ्यासाठी चांदीच्या चाळीस बठैका - खयुार्-कराव्यात. प्रत्येक
फळीला आत खोल जाण्यासाठी प्रत्येक बाजूस एक बठैक या प्रमाणे
दोन, चांदीच्या बठैका असाव्यात. 20पिवत्र िनवास मडंपाच्या दसुऱ्या
म्हणजे उत्तर बाजूसाठी वीस फव्व्या कराव्यात; 21आिण त्यांच्यासाठी
प्रत्येक फळीखाली दोन बठैका या प्रमाणे चांदीच्या चाळीस बठैका-
खचु्यार् कराव्यात. 22पिवत्र िनवास मडंपाच्या मागच्या बाजूसाठी म्हणजे
पिश्चम बाजूसाठी आणखी सहा फव्व्या कराव्यात; 23आिण मागील
बाजूला कोपऱ्यांसाठी दोन फव्व्या कराव्यात. 24कोपऱ्याच्या फव्व्या
खालच्या बाजूस जोडाव्यात; त्यांच्या वरील भागांची कडी त्यांना जोडून
ठेवील दोन्ही कोपऱ्यांसाठी असेच करावे. 25पिवत्र ि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 27दसुऱ्या बाजूस पाच अडसर असावेत; आिण
त्यांच्या पाठीमागच्या म्हणजे पिश्चम बाजूस पाच अडसर असावेत.
28मध्यभागावरील अडसर लाकडांच्या फव्व्यातून एका टोकापासून
दसुऱ्या टोकापयर्ंत जावा. 29 “फव्व्या आिण अडसर सोन्याने मढवावेत
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आिण त्यांना जोडणाऱ्या कड्याही सोन्याच्या कराव्यात. 30मी तुला
पवर्तावर दाखिवल्याप्रमाणे पिवत्र िनवास मडंप बांधावा. 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.
32बाभळीच्या लाकडाचे चार खांब बनवून ते सोन्याने मढवावेत, त्यावर
सोन्याच्या आकड्या लावाव्यात आिण चांदीच्या चार खचु्यार् त्या
खांबाखाली ठेवाव्यात; मग तो पडदा खांबाच्या आकड्यावर लटकत
ठेवावा. 33सोन्याच्या आकड्याखाली हा पडदा ठेवावा मग त्याच्यामागे
आज्ञापटाचा कोश-ठेवावा; हा अतंरपट पिवत्र स्थान व परमपिवत्र स्थान
यांना अलग करील; 34परमपिवत्र 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. 36 “पिवत्र िनवास मडंपाच्या
दारासाठी िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या
तलम सणाच्या कापडाचा पडदा करावा व त्यावर भरतकाम करावे.
37हा पडदा लावण्यासाठी बाभळीच्या लाकडाचे पाच खांब करावेत व ते
सोन्याने मढवावेत; त्यांच्या साठी िपतळेच्या पाच बठैका बनवाव्यात; हा
पडदा अडकिवण्यासाठी सोन्याच्या आकड्या कराव्यात.”

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “होमपर्णाकरता बाभळीच्या
लाकडाची साडेसात फूट लांब, साडेसात फूट रंुद व साडे
चार फूट उंचअशी 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. 5ही 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. 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. 13अगंणाची पूवेर्कडील म्हणजे
प्रवेश द्वाराकडील बाजूही पचंवीस याडर् (वार) असावी. 14अगंणाच्या
फाटकाच्या एका बाजूला साडे सात याडर्(वार) लांबीची पडद्याची कनात
असावी; ह्या बाजूस तीन खांब व तीन खचु्यार् असाव्यात; 15फाटकाच्या
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.
17अगंणाभोवतीचे सवर् खांब चांदीच्या बांधपट्टयांनी जोडलेले असावेत;
त्यांच्या आकड्या चांदीच्या व खचु्यार् िपतळेच्या असाव्यात. 18अगंण
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. 19पिवत्र िनवास मडंपातील सवर् उपकरणे, तबंूच्या मेखा
आिण इतर वस्तू आिण अगंणाभोवतीच्या कनातीच्या मेखा िपतळेच्या
असाव्यात. 20 “इस्राएल लोकांनी दीपवृक्ष सतत जळत ठेवण्यासाठी
जतैुनाचे उत्तम तेल रोज संध्याकाळी आणावे अशी तू त्यांना आज्ञा कर;
21अहरोन 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.”

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 3ही 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. 4तुझा
भाऊ अहरोन व त्याची मुले ह्यांनी याजक या नात्याने माझी सेवा करावी
म्हणून कारािगरांनी त्यांच्यासाठी ही वस्त्रे बनवावीत: 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.
6 “सोन्याची जर व िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाचे सूत तसेच
कातलेल्या तलम सणाचे कापड घेऊन कुशल कारािगराकडून त्यांचे
एफोद तयार करुन घ्यावेत;एफोद व कमरबदं 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. 11कोरीव
काम करणारा कारागीर ज्याप्रामाणे कुशलतेने एखादी मुद्रा कोरतो
त्याप्रमाणे दोन्ही रत्नावर इस्राएलाच्या मुलांची नांवे कोरावी आिण ती
सोन्याच्या कोंदणात बसवावीत. 12ती 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;
14पीळ घातलेल्या दोरी सारख्या शुद्ध सोन्याच्या दोन साखळया
कराव्यात व त्या कोंदणात बसवाव्यात. 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; 16तो
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; 18दसुऱ्या रांगेत
पाचू, नीलमणी व िहरा; 19 ितसऱ्या रांगेत तृणमणी, सूयर्कांत व पद्यराग;
20आिण चौथ्या 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; 24ह्या दोन कड्यात पीळ
घातलेल्या सोन्याच्या साखव्व्या घालाव्यात. 25पीळ घातलेल्या दोन्ही
साखळयांची दसुरी टोके दोन्ही कोंदणात खोचून त्या एफोदाच्या दोन्ही
खांदपट्ट्यांवर पुढल्या बाजूस लावाव्यात. 26सोन्याच्या आणखी दोन
गोल कड्या करुन न्यायाच्या ऊरपटाच्या आतल्या दोन्ही कोपऱ्यांना
एफोदाच्या बाजूला लावाव्यात. 27सोन्याच्या 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
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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. 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. 35याजक
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. 37ही सोन्याची पट्टी
अहरोनाच्या मिंदलाला (फेट्याला) समोरील बाजूस िनव्व्या िफतीने
बांधावी; 38ती 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. 40अहरोनाच्या मुलांसाठीही अगंरखे, कमरबदं व फेटे
करावेत; त्यामुळे त्या मुलांचा मान व आदर राखला जाईल. 41तुझा
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. 43आिण 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.”

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; 2मग 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; 5याजकाच्या
ि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. 7नतंर
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; 9मग त्यांना कमरबदं बांधावेत व त्यांच्या डोक्यांना
फेटे बांधावेत; अशा प्रकार े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 11मग तेथेच परमेश्वरासमोर दशर्न मडंपाच्या
दारापाशी त्या गोऱ्ह्याचा वध करावा; परमेश्वर हे सवर् पाहील. 12मग
गोऱ्ह्याचे थोडे रक्त घेऊन ते आपल्या बोटांनी तू वेदीच्या पायथ्याशी

ओतावे. 13मग 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.
14नतंर 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; 16आिण त्या मेंढ्याचा वध करावा; त्याच्या रक्तातून
थोडेस रक्त घेऊन वेदीच्या चारही बाजूस िंशपडावे. 17मेंढा
कापल्यानतंर त्याचे तुकडे करावेत; मग त्याची आतडी व पाय धुऊन ते,
त्याचे तुकडे व डोके ह्यांच्या बरोबर ठेवावेत; 18मग 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; 20मग 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. 21नतंर 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 24आिण ते सवर् अहरोन व
त्याच्या मुलांच्या हातावर ठेवावे व ते अपर्ण म्हणून परमेश्वरासमोर वर
धरण्यास त्यांना सांगावे. 25मग त्या सवर् वस्तू 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. 27नतंर अहरोन व त्याची मुले ह्यांच्या
समपर्ण िवधीसाठी मारलेल्या मेढ्याचे अिर्पलेले ऊर व मांडी ही अहरोन
व त्याच्या मुलांना द्यावी; हे अपर्ण त्यांच्यासाठी पिवत्र होईल.
28इस्राएल 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. 30अहरोनाच्या जागी
त्याचा जो मुलगा याजक होईल त्याने पिवत्रस्थानात सेवा करण्यासाठी
दशर्नमडंपात जाताना ती वस्त्रे सात िदवस घालावीत. 31महान याजक
म्हणून अहरोनाच्या समपर्ण िवधीसाठी वध केलेल्या मेंढ्याचे मांस घेऊन
ते पिवत्र जागी िशजवावे; 32अहरोन व त्याच्या मुलांनी त्या मेंढ्याचे मांस
आिण टोपलीतील भाकर दशर्नमडंपाच्या दारापाशी खावी; 33ही अपर्णे
त्यांची पिवत्र याजकासाठी िनवड होण्याच्या वेळी, त्यांचे पाप नाहीसे
व्हावे म्हणून वािहलेली होती, म्हणून ती अपर्णे त्यांनीच खावीत.
34समिर्पत 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 37सातही ि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.
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40पिहल्या कोकराच्या अपर्णासोबत आठमापे सपीठपाव हीन -(द्रव
पदाथर् मोजण्याचे माप)-द्राक्षारसात मळून अपर्ण करावे. 41आिण
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. 45मी इस्राएल लोकांमध्ये राहीन आिण त्यांचा
देव होईन. 46आिण 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.”

देव मोशेला म्हणाला, “धूप जाळण्यासाठी बाभळीच्या
लाकडाची एक वेदी करावी. 2ती चौरस असावी; ती आठरा
इचंलांब व आठरा इचं रंुद असावी, आिण ती छत्तीस इचंउंच

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; 8पुन्हा 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.” 11परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 12 “एकूण इस्राएल
लोक िकती आहेत याची तुला मािहती असावी म्हणून तू त्यांची
िशरगणती करावीस; अशा प्रत्येक िशरगणतीच्या वेळी प्रत्येक इस्राएलाने
स्वत:च्या ि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. 14वीस वषेर् व त्याहून जास्त
वयाच्या िशरगणती झालेल्या प्रत्येक इस्राएली माणसाने परमेश्वराला हे
अपर्ण करावे. 15श्रीमतं 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. 16हा 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.” 17परमेश्वर 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. 19या गगंाळातील पाण्याने
अहरोन व त्याच्या मुलांनी आपले हात पाय धुवावेत; 20दशर्नमडंपात 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.” 22मग 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. 24आिण 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.
27तसेच मेज व त्यांवरील सवर् समान, दीपवृक्ष व त्याची उपकरणे,
धूपवेदी, 28तसेच 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. 30 “अहरोन व त्याच्या मुलांना तेलाचा अिभषेक कर म्हणजे ते
पिवत्र होतील. मग याजक या नात्याने ते माझी सेवा करतील;
31इस्राएल लोकांना तू सांग की अिभषेकाचे तेल पिवत्र आहे,
िपढ्यािन्पढ्या ते केवळ माझ्यासाठीच वापरावे. 32ह्या 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. 33ह्या पिवत्र
तेलासारखे सुवािसक तेल जर कोणी तयार करील िंकवा ते कोणा
परकीयाला देईल तर त्याला आपल्या लोकांतून बाहेर काढून टाकावे.”
34नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू हे सुवािसक मसाले म्हणजे उत्तम
गधंरस, जटामांसी, गधंा िबरूजा व शुद्ध धूप आणावेस. ह्या सवर् वस्तू
समभाग घ्याव्यात; 35आिण 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.
37या धूपद्रव्याचा फक्त परमेश्वरासाठीच उपयोग करावा; त्याच्या सारखे
दसुर ेधूप द्रव्य तुम्ही करु नये. 38सुवासाचा आनदं घ्यावा म्हणून कोणी
आपल्या स्वत:साठी असे धूप द्रव्य तयार करील तर त्याला आपल्या
लोकांतून बाहेर काढून टाकावे.”

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 4बसालेल फार
चांगला कसबी कारागीर आहे, तो सोने, चांदी व िपतळ यांच्या
कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करील. 5तो ि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.
7दशर्नमडंप आज्ञापटाचा कोश, त्यावरील दयासन आिण तबंूचे सवर्
सामान; 8 मेज व त्यावरील सवर् समान, शुद्ध सोन्याचा दीपवृक्ष व त्याची
उपकरणे; 9होमवेदी व ितची उपकरणे, गगंाळ व त्याची बठैक;
10अहरोन व त्याच्या मुलांनी याजक या नात्याने माझी सेवा करताना
घालावयाची, िविणलेली तलम व पिवत्र वस्त्रे; 11अिभषेकाचे सुवािसक
तेल आिण पिवत्र स्थानी जाळावयाचा संुगधी द्रव्याचा धूप. ह्या सवर् वस्तू
मी तुला सांिगतल्याप्रमाणे हे कारािगर तयार करतील.” 12नतंर 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. 15काम
करण्याकरता आठवड्याचे इतर सहा िदवस आहेत; परतंु सातवा िदवस
िवसावा घेण्यासाठी पिवत्र िदवस आहे हा परमेश्वराला मान देण्याचा
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पिवत्र िदवस आहे; जर कोणी शब्बाथ िदवशी काम करील तर त्याला
अवश्य ठार मारावे. 16इस्राएल लोकांनी शब्बाथ िदवसाची आठवण
ठेवून तो पिवत्रपणे पाळावा; त्यांनी तो िनरतंर पाळावा कारण हा त्यांच्या
माझ्यामध्ये िपढ्यािन्पढ्या चालणारा करार आहे. 17शब्बाथ ि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.” 18या प्रमाणे परमेश्वराने सीनाय
पवर्तावर मोशे बरोबर आपले बोलणे संपिवले व मग त्याने आपल्या
बोटांनी िलिहलेल्या दोन सपाट दगडी पाट्या (आज्ञापट) मोशेला िदल्या.

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.” 2अहरोन
लोकांना म्हणाला, “तुम्ही तुमच्या बायका मुले व मुली यांच्या कानातील
सोन्याची कंुडले मजकडे आणा.” 3मग सवर् लोकांनी त्यांच्या कडील
सोन्याची कंुडले गोळा करून अहरोनाकडे आणली. 4अहरोनाने
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.” 5अहरोनाने हे सवर् पािहले
तेव्हा त्याने त्या वासरापुढे एक वेदी बांधली आिण जाहीर करून तो
म्हणाला, “तुमच्या परमेश्वराच्या सन्मानाकरता उद्या मोठा उत्सव होणार
आहे.” 6लोक 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. 8मी 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.” 9परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “ह्या लोकांना मी पािहले आहे; ते
फार ताठमानेचे लोक आहेत; ते नेहमी मजिवरुद्ध उठतात. 10तर आता
मला त्यांना माझ्या रागाच्या तडाख्याने नष्ट करु दे! नतंर मी तुझ्यापासून
एक महान राष्ट्र  िनमार्ण करीन.” 11परतंु 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 12आिण 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; 13तुझे 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. 15मग मोशे पवर्तावरुन खाली उतरला; कराराच्या दोन
सपाट पाट्या त्याच्या जवळ होत्या; त्या पाट्यावर पुढे व मागे अशा
दोन्ही बाजंूना आज्ञा िलिहलेल्या होत्या. 16 देवाने स्वत:च त्या पाट्या
तयार केल्या होत्या व त्याने स्वत:च त्यांच्यावर कोरुन आज्ञा
िलिहलेल्या होत्या. 17यहोशवाने लोकांचा गोंगाट ऐकला व तो मोशेला
म्हणाला, “छावणीत लोकांच्या लढाईसारखा आवाज ऐकू येत आहे.”
18मोशेने उत्तर िदले, “एखाद्या सनै्याच्या िवजयाचा हा आवाज नाही
िंकवा एखाद्या सनै्याच्या पराभवचा हा आक्रोश नाही; मला जो आवाज
ऐकू येत आहे तो नाचगाण्यांचा आहे.” 19मोशे 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. 20नतंर 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. 21मोशे अहरोनास
म्हणाला, “ह्या लोकांनी तुझे असे काय केले होते की तू त्यांना असे
भयकंर पाप करावयास लावलेस?” 22अहरोन मोशेला म्हणाला,
“स्वामी, असे माझ्यावर रागावू नका; हे लोक जे वाईट ते करावयास
तत्पर असतात, हे आपणास माहीत आहे. 23लोक 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!” 25मोशेने 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. 27मग 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. 29मग मोशे
म्हणाला, “आपली मुले व आपले भाऊ यांच्यािवरुद्ध तुम्ही उठला आिण
स्वत:ला कृपापात्र केलेत.” 30दसुऱ्या ि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; 32तरी 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. 33परतंु 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.”
35लोकांनीच आपल्यासाठी अहरोनाला सोन्याचे वासरु बनवावयास
सांिगतले म्हणून परमेश्वराने लोकांवर भयकंर रोगराई आणली.

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. 2तुमच्यापुढे 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.” 4ही वाईट बातमी ऐकल्यावर लोक फार द:ुखी
झाले आिण त्यानतंर कोणीही आपल्या अगंावर दागदािगने घातले
नाहीत; 5कारण 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. 7मोशे छावणी बाहेर बऱ्याच अतंरावर तबंू
लावत असे. मोशेने त्याला ‘दशर्न मडंप’ असे नांव िदले होते; ज्या
कोणाला परमेश्वराला काही िवचारावयाचे असेल तो छावणीबाहेरील
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दशर्न मडंपाकडे जाई. 8ज्या 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. 11ज्याप्रमाणे 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. 12मोशे 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.’ 13जर 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.” 14परमेश्वराने उत्तर िदले, “मी स्वत:
तुझ्या बरोबर येईन व तुला िवसावा देईन.” 15मग मोशे परमेश्वराला
म्हणाला, “जर तू आमच्याबरोबर येणार नाहीस तर मग आम्हाला या
िठकाणापासून पुढे पाठवू नकोस. 16तसेच 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.” 17मग
परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू मागतोस त्याप्रमाणे मी करीन, कारण मी
तुजवर संतुष्ट आहे आिण मी तुला तुझ्या नांवाने ओळखतो.” 18नतंर
मोशे म्हणाला, “आता कृपा करून मला तुझे तेज दाखव.” 19मग
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
त्यांच्यावर प्रेम करीन. 20परतंु 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.
22माझे तेज त्या जागेजवळून पुढे जाईल तेव्हा मी तुला त्या खडकातील
मोठ्या भेगेत ठेवीन; आिण मी िनघून जाईपयर्त माझ्या हाताने तुला
झाकीन; 23नतंर मी माझा हात काढून घेईन आिण तू माझी
पाठपाहाशील; परतंु तू माझा चेहरा पाहाणार नाहीस.”

मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पिहल्या तुटलेल्या दोन
पाट्याप्रमाणे आणखी दोन दगडी पाट्या तयार कर म्हणजे
पिहल्या दोन पाट्यांवर िलिहलेलीच अक्षर ेमी त्या पाट्यांवर

िलहीन. 2उद्या सकाळीच तयार हो व सीनाय पवर्तावर चढून ये आिण
तेथे पवर्ताच्या िशखरावर माझ्या समोर हजर राहा. 3तुझ्याबरोबर
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; 5मोशे पवर्तावर आल्यावर परमेश्वर एका
ढगातून त्याच्याकडे खाली उतरला व तो मोशेपाशी उभा रािहला; तेव्हा
मोशेने परमेश्वराचे नाव घेतले. 6परमेश्वर 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. 7परमेश्वर 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.” 8मग 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.” 10मग 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. 11मी 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. 12सावध राहा! तू ज्या देशात जात आहेस त्यात
राहणाऱ्या लोकांबरोबर कोणत्याही प्रकार ेकरारमदार करु नकोस; जर
तसे करशील तर तुमच्यावर संकट येईल. 13परतंु त्यांच्या वेद्या नष्ट
करा; ते उपासना करीत असलेले दगडधोंडे तोडून टाका; त्यांच्या मूतीर्
फोडून टाका. 14दसुऱ्या 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. 20गाढवीचे 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.” 28मोशे 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. 29मग मोशे, पिवत्रकरार िलिहलेल्या त्या दोन दगडी पाट्या
घेऊन सीनाय पवर्तावरून खाली उतरला; परमेश्वराशी बोलल्यामुळे
त्याचा चेहरा तेजाने तळपत होता, परतंु ते त्याला ठाऊक नव्हते.
30अहरोन व सवर् इस्राएल लोक यांनी मोशेच्या चेहऱ्यावरील तेजस्वी
िकरणे पािहली तेव्हा ते त्याच्या जवळ जाण्यास घाबरले; 31परतंु मोशेने
त्यांना बोलावले तेव्हा अहरोन व इस्राएल लोकांचे वडीलजन
त्याच्याकडे गेले तेव्हा तो त्यांच्याशी बोलला. 32 त्यानतंर सवर् इस्राएल
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लोक मोशेकडे आले आिण त्याने त्यांना परमेश्वराने त्याला सीनाय
पवर्तावर िदलेल्या आज्ञा िदल्या. 33लोकांशी 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.
35मोशेचा तेजाने तळपणारा चेहरा इस्राएल लोक पाहात तेव्हा तो पुन्हा
आपला चेहरा झाकून घेई; आिण तो बोलावयास पुन्हा परमेश्वराकडे
जाईपयर्ंत आपला चेहरा झाकून ठेवी.

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 परमेश्वराचा
सन्मान कराल. सातव्या िदवशी-शब्बाथ िदवशी काम करणाऱ्या
कोणत्याही माणसास अवश्य िजवे मारावे. 3शब्बाथ िदवशी तुम्ही राहात
असलेल्या जागेत कोठेही तुम्ही िवस्तव देखील पेटवू नये.” 4मोशे सवर्
इस्राएल लोकांस म्हणाला, “परमेश्वराने िदलेल्या आज्ञा अशा.
5परमेश्वरासाठी 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; 7लाल रगंिवलेली मेंढ्याची कातडी व तहशाची कातडी, बाभळीचे
लाकूड; 8 िदव्यासाठी तेल, अिभषेकाच्या तेलासाठी आिण सुगधंी
धूपासाठी मसाले; 9तसेच 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, 11पिवत्र िनवास मडंप, त्याचा बाहेरील तबंू व
त्यावरील आच्छादान, त्याचे आकडे, फव्व्या, अडसर, खांब, व खचु्यार्;
12पिवत्र कोश, त्याचे दांडे, दयासन व अतंरपाट, 13 मेज व त्याचे दांडे,
त्यावरील सवर् पात्रे व समक्षतेची पिवत्र भाकर; 14प्रकाशाकरीता
दीपवृक्ष, त्याची उपकरणे व िदवे, आिम िदव्यासाठी तेल; 15धूपवेदी व
ितचे दांडे, अिभषेकासाठी तेल, सुगधंी धूप, पिवत्र िनवास मडंपाच्या
दारासाठी पडदा; 16होमवेदी व ितची िपतळेची जाळी, दांडे व ितचे इतर
सािहत्य, िपतळेचे गगंाळ व त्याची बठैक; 17अगंणाभोवतीच्या कनातीचे
पडदे, त्यांचे खांब व त्यांच्या खचु्यार्, आिण अगंणाचे दार झाकण्यासाठी
पडदा; 18 िनवासमडंप व अगंण ह्यांच्यासाठी आधार देणाऱ्या मेखा व
तणावासाठी लागणाऱ्या दोऱ्या; 19पिवत्र स्थानात सेवाकरण्यासाठी
कुशलतेने िवणलेली वस्त्रे आिण याजक ह्या नात्याने सेवाकरण्यासाठी
अहरोन याजकाची व त्याच्या मुलांची पिवत्र वस्त्रे.” 20मग सवर् इस्राएल
लोक मोशेपुढून िनघून गेले. 21नतंर ज्या लोकांना मनापासून इच्छा
झाली त्या सवार्नी दशर्नमडंपाच्या कामासाठी, त्यातील सगळया
सेवेसाठी आिण पिवत्र वस्त्रासाठी परमेश्वराला अपर्णे आणली. 22ज्यांना
मनापासून देण्याची इच्छा झाली त्या सगळया स्त्री पुरुषांनी नथा, कंुडले,
अगंठ्या, बांगड्या असे सवर् प्रकारचे सोन्याचे दािगने आणले; ही
सोन्याची पिवत्र अपर्णे परमेश्वरासाठी आणली. 23ज्यांच्याकडे िनळया,
जांभळया व िकरिमजी रगंाचे सूत व तलम सणाचे कापड, बकऱ्याचे केस,
लाल रगंिवलेली मेंढ्याची कातडी व तहशाची कातडी होती त्यांनी ते ते
आणले. 24चांदी व िपतळ अपर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाने ती अपर्णे
परमेश्वरासाठी आणली आिण ज्यांच्याकडे बाभळीचे लाकूड होते त्यांनी
ते परमेश्वराला अपर्ण केले. 25ज्या िस्त्रया िशवणकाम व िवणकाम ह्यात
तरबेज सूत व तलम सणाचे कापड आपल्या हातांनी िवणून आणले.
26ज्या इतर िस्त्रयांना मदत करण्याची इच्छा झाली त्या सवार्नी आपले
कौशल्य दाखवून बकऱ्याच्या केसाचे कापड आणले. 27अिधकाऱ्यांनी
याजकाचे एफोद व न्यायाचा ऊरपट ह्यांत जडवण्यासाठी गोमेदमणी व
इतर रत्ने आणली. 28लोकांनी सुगधंी मसाले व जतैूनाचे तेल देखील
आणले त्यांचा उपयोग सुगधंी धूप अिभषेकाचे तेल आिण िदव्याचे तेल
यासाठी करण्यात आला. 29ज्या 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. 30 तेव्हा मोशे इस्राएल लोकांना

म्हणाला, “पहा परमेश्वराने यहुदा वंशातील उरी (उरी हा हूरचा पुत्र होता)
ह्याचा मुलगा बसालेल ह्याची िनवड केली आहे. 31परमेश्वराच्या
आत्म्याने बसालेल याला भरले आहे त्याला सवर् प्रकारच्या वस्तू
बनवण्यासाठी कसब आिण ज्ञान िदले आहे. 32तो सोने, चांदी आिण
िपतळ ह्यांच्यापासून कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करील. 33तो िहऱ्यांना
पलैू पाडून िहर ेआिण रत्ने जडवून देईल. बसालेल लाकूड कामही करून
त्यापासून सवर् प्रकारच्या वस्तू बनवील. 34परमेश्वराने त्याला आिण दान
वंशातील अिहसामाख याचा मुलगा अहिलयाब, याला ह्या िवशेष कला
इतरांना िशकिवण्याचे सामथ्यर् िदले आहे. 35कोरीव काम करणारे
कुशल सुतार, धातू काम करणार े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.” 2नतंर 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. 3इस्राएल 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.
7लोकांनी हे काम पूणर् करण्याकरता लागणाऱ्या सािहत्यापेक्षा िकतीतरी
अिधक सािहत्य अपर्ण केले होते! 8मग 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. 9प्रत्येक 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. 11नतंर 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. 13नतंर
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. 14नतंर पिवत्र िनवास मडंप
झाकण्यासाठी त्या कारािगरांनी बकऱ्याच्या केसांच्या अकरा पडद्यांचा
एक तबंू बनिवला. 15ह्या सवर् पडद्यांचे मोजमाप सारखेच होते म्हणजे
पधंरा वार लांब व दोन वार रंुद होते. 16 त्या कारािगरांनी त्यापकैी पाच
पडदे जोडून एक भाग व दसुर ेसहा पडदे जोडून दसुरा भाग तयार केला.
17नतंर 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. 19मग
त्यांनी पिवत्र िनवास मडंप झाकण्यासाठी लाल रगं िदलेल्या. मेंढ्याच्या
कातड्याचे व दसुर ेतहाशाच्या कमावलेल्या कातड्याचे अशी दोन
आच्छादने केली. 20मग पिवत्र िनवास मडंपाला आधार देण्यासाठी
त्यांनी बाभळीच्या लाकडाच्या फव्व्या तयार केल्या. 21प्रत्येक फळी
पधंरा फूट लांब व सत्तावीस इचं रंुद होती. 22 त्यांनी प्रत्येक फळीच्या
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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; 24मग 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. 27पिवत्र िनवास मडंपाच्या मागील बाजूस म्हणजे पिश्चम बाजूस
लावण्यासाठी सहा फव्व्या. 28आिण त्याचप्रमाणे िनवास मडंपाच्या
कोपऱ्यासाठी दोन फव्व्या त्यांनी केल्या. 29ह्या 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, 32दसुऱ्या बाजूच्या
फव्व्यासाठी पाच आिण पिश्चमेच्या म्हणजे मागल्या बाजूसाठी पांच;
33आिण 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. 35मग त्यांनी िनव्व्या
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा आिण तलम सणाच्या कापडाचा
एक अतंरपट बनिवला व त्यावर करूब दतुांची िचत्रे िशवून घेतली,
36आिण त्यासाठी त्यांनी बाभळीच्या लाकडाचे चार खांब केले व ते
सोन्याने मढिवले; 37मग त्यांनी पिवत्र िनवास मडंपाच्या प्रवेशद्वारासाठी
िनव्व्या, जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम
सणाच्या कापडाचा नक्षीदार पडदा बनिवला. 38व त्या पडद्यासाठी
त्यांनी पाच खांब व त्यांच्या आकड्या बनिवल्या; त्यांचा वरचा भाग व
त्यांच्या बांधपट्ट्या सोन्याने मढिवल्या; आिण खांबासाठी िपतळेच्या
पाच खचु्यार् बनिवल्या.

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. 4मग कोश वाहून नेण्याकरता त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे
करुन ते शुद्ध सोन्याने मढिवले. 5 ते दांडे कोशाच्या दोन्ही बाजंूच्या
कड्यात घातले. 6नतंर त्याने शुद्ध सोन्याचे दयासन बनिवले; ते
पचेंचाळीस इचं लांब व सत्तावीस इचं रंुद होते. 7मग 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 9करुबांचे पखं वर
आकाशाकडे पसरवलेले होते व त्या पखंांनी दयासन झाकले होते; करुब
दतूांची तोंडे समोरासमोर असून त्यांची दृष्टी दयासनाकडे लागलेली
होती. 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; 12आिण 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. 14ह्या गोल
कड्या त्या पाळीजवळ ठेवल्या, त्या मेज उचलावयाच्या दांड्यासाठी
होत्या. 15मग मेज उचलण्यासाठी त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे केले
व ते सोन्याने मढिवले; 16नतंर त्याने मेजावरची पात्रे म्हणजे तबके,
चमचे, धूपपात्रे व पेयापर्णे ओतण्यासाठी कटोर ेव सुरया ही सवर् शुद्ध
सोन्याची बनिवली. 17मग 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. 19प्रत्येक शाखेला बदामाच्या फुलासारख्या तीन तीन
वाट्या, कव्व्या व पाकव्व्यासिहत होत्या. 20दीपवृक्षाच्या दांड्याला
आणखी चार, बदामाच्या फुलांसारखी फुले, कव्व्या पाकव्व्या होत्या.
21ह्या 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.
22शाखा व फूले असलेला हा संपूणर् दीपवृक्ष शुद्ध सोन्याच्या एकाच
अखडं तुकड्यातून घडिवलेला होता. 23ह्या दीपावृक्षावर त्याने सात
िदवे बनिवले; मग त्याने िदवे मालवण्याचे िचमटे व त्यांच्या ताटल्या ही
सवर् शुद्ध सोन्याची बनिवली. 24हा दीपवृक्ष व त्याच्या बरोबरची सवर्
उपकरणे एक िकक्कार म्हणजे सुमार ेचौतीस िकलोग्रम शुद्ध सोन्याची
त्याने बनिवली. 25मग 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. 29नतंर त्याने
अिभषेकाचे पिवत्र तेल तसेच सुगधंी शुद्ध धूप संुगधीलोक बनिवतात त्या
प्रमाणे बनिवला.

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. 3मग त्याने वेदीची सवर् उपकरणे
म्हणजे हडं्या, फावडी, कटोर,े कांटे व अिग्नपात्रे ही सवर् िपतळेची
बनिवली. 4मग त्याने वेदीसाठी िपतळेची पडद्यासारखी जाळी बनिवली
व ती वेदी भोवतीच्या काठाखाली अशी बसवली की ती खालपासून
वेदीच्या तळाच्या अध्यार् अतंरापयर्ंत वर आली. 5मग त्याने िपतळेच्या
जाळीच्या चारही कोपऱ्यांना दांडे घालण्यासाठी चार गोल कड्या केल्या;
त्यांच्यात दांडे घालून वेदी वाहून नेण्याकरता त्या उपयोगी होत्या. 6मग
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. 8दशर्न मडंपाच्या दारापाशी सेवा करण्याऱ्या िस्त्रयांनी अपर्ण
म्हणून आणलेल्या िपतळी आरशांचे िपतळ घेऊन त्याने गगंाळ व त्याची
बठैक बनवली. 9मग 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. 11अगंणाच्या 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. 12अगंणाच्या पिश्चम बाजूला पडद्यांची
पचंवीस वार लांबीची कनात होती; ितच्यासाठी दहा खांब व दहा खचु्यार्
होत्या; ह्या खांबाच्या आकड्या व त्यांच्या बांधपट्ट्या चांदीच्या होत्या;
13पूवेर्कडील रंुदीची बाजू पचंवीस वार लांब होती; 14अगंणाच्या
फाटकाच्या एका बाजूला साडे सात वार लांबीची कनात होती; ितच्या
करता तीन खांब व तीन खचु्यार् होत्या; 15अगंणाच्या फाटकाची दसुरी
बाजूही अगदी तशीच होती. 16अगंणाच्या सभोवतालचे सवर् पडदे
कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे होते. 17खांबाच्या खचु्यार्
िपतळेच्या आिण आकड्या व बांधपट्ट्या चांदीच्या होत्या; खांबांची
वरची टोके चांदीने मढिवली होती; अगंणाचे सवर् खांब चांदीच्या
बांधपट्ट्यांनी जोडले होते. 18अगंणाच्या फाटकाचा पडदा िनव्व्या,
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा आिण कातलेल्या तलम सणाच्या
कापडाचा होता; त्यावर नक्षी िवणलेली होती; तो दहा वार लांब व अडीच
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वार उंच होता; ही उंची अगंणाच्या सभोवतीच्या कनातीच्या उंचीइतकी
होती. 19तो पडदा िपतळेच्या चार खचु्यार् असलेल्या चार खांबावर
अधारलेला होता; खांबांवरील आकड्या व बांधपट्ट्या चांदीच्या
बनिवलेल्या होत्या; खांबाची वरची टोके चांदीने मढिवली होती.
20पिवत्र िनवास मडंपाच्या आिण अगंणाच्या सभोवती असलेल्या सवर्
मेखा िपतळेच्या होत्या. 21मोशेने 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. 22ज्या ज्या वस्तू
करण्यािवषयी परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती त्या सवर् वस्तू यहुदा
वंशातील हराचा नातू म्हणजे उरीचा मुलगा बसालेल याने बनिवल्या;
23तसेच 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. 24लोकांनी
पिवत्रस्थानाकरता परमेश्वराला अपर्ण केलेले सोने सुमार ेदोन टनाहून
जास्त होते. 25लोकांपकैी ज्यांची नोंद करण्यात आली त्या एकूण
लोकांनी अपर्ण केलेली चांदी पावणेचार टनाहूनअिधक होती. 26वीस
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 चांदीवापरली. 28बाकची पन्नास पौंड
चांदीआकड्या बांधपट्ट्या आिण खांबांना मढिवण्यासाठी लागली.
29साडे सव्वीस टनाहून अिधकिपतळ 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.

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. 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.
6कारािगरांनी इस्राएलच्या मुलांची नांवे गोमेद रत्नावर कोरली व ती रत्ने
सोन्याच्या कोंदणात बसिवली. 7मग देवाला इस्राएल लोकांची आठवण
राहावी म्हणून त्यांनी ती रत्ने एफोदाच्या खांदपट्ट्यांवर लावली;
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले. 8नतंर 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. 10मग
कारािगरांनी त्या न्यायाच्या ऊरपटावर संुदर रत्नांच्या चार रांगा
बसिवल्या; पिहल्या रांगेत लाल, पुष्कराज व मािणक; 11दसुऱ्या रांगेत
पाचू नीलमणी व िहरा; 12 ितसऱ्या रांगेत तृणमणी, सूयर्कांत व पक्षराग;
13आिण चौथ्या रांगेत लसणा, गोमेद व यास्फे, ही सवर् रत्ने सोन्याच्या
कोंदणात बसिवली. 14इस्राएलाच्या (याकोबाच्या) प्रत्येक मुलासाठी
एक या प्रमाणे ती बारा रत्ने न्यायाच्या ऊरपटावर होती; एकेका रत्नावर
एकेका मुलाचे नांव मुद्रा कोरतात त्याप्रमाणे त्यांनी कोरले होते.
15दोरीसारखा पीळ घातलेल्या शुद्ध सोन्याच्या साखव्व्या त्यांनी

न्यायाच्या ऊरपटावर लावल्या. 16कारािगरांनी सोन्याची दोन कोंदणे व
सोन्याच्या दोन गोल कड्या बनवून त्या न्यायाच्या ऊरपटाच्या दोन्ही
टोकास लावल्या. 17मग त्यांनी न्यायाच्या ऊपपटांऱ्या टोकांस
लावलेल्या दोन्ही गोल कड्यात पीळ घातलेल्या सोन्याच्या साखव्व्या
घातल्या. 18पीळ घातलेल्या दोन्ही साखव्व्यांनी दसुरी दोन टोके
सोन्याच्या कोंदणात खोचून त्या त्यांनी एफोदाच्या दोन्ही
खांदपट्ट्यांवर समोरच्या बाजूला लावल्या. 19मग 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. 22नतंर
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. 24मग त्यांनी त्या झग्याच्या खालच्या
घेराभोवती कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाची व िनव्व्या, जांभव्व्या व
िकरिमजी रगंाच्या कापडाची डाळींबे काढली. 25नतंर त्यांनी शुद्ध
सोन्याची घंुगर ेकेली व ती झग्याच्या खालच्या घेराभोवती
डाळींबाच्यामध्ये लावली. 26झग्याच्या 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.
27कारािगरांनी अहरोन व त्याच्या मुलांसाठी तलम सणाच्या िवणलेल्या
कापडाचे कुडते केले. 28आिण त्यांनी तलम सणाचे मिंदल, फेटे व
चोळणे केले. 29मग त्यांनी तलम सणाच्या कापडाचा व िनव्व्या
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा कमरपट्टा बनिवला व त्यावर नक्षी
काढली; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले. 30मग 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. 32अशा प्रकार ेपिवत्र िनवास
मडंपाचे म्हणजे दशर्नमडंपाचे सवर् काम पूणर् झाले. परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर् काही केले.
33मग 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); 34आिण लाल रगंिवलेली मडंप
झाकण्याची मेंढ्यांची कातडी व तहशाची कातडी वे अतंरपट;
35आज्ञापटाचा कोश, तो वाहून नेण्याचे दांडे आिण दयासन। 36 मेज,
त्यावरील सवर् सामान व पिवत्र समक्षतेची भाकर; 37शुद्ध सोन्याचा
दीपवृक्ष त्यावरील िदवे व त्याची सवर् उपकरणे व िदव्यासाठी तेल;
38सोन्याची 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 बठैक: 40अगंणाचे पडदे व
कनाती, खांब व त्याच्या खचु्यार् (बठैक), अगंणाच्या प्रवेश दाराचा पडदा
तणावे, मेखा व पिवत्र िनवास मडंपाच्या व दशर्नमडंपाच्या सेवेसाठी
लागणार ेसवर् सािहत्य: 41पिवत्र िनवास मडंप, म्हणजे दशर्न मडंप सेवा
करण्यासाठी िवणलेली वस्त्रे, अहरोन याजकाची पिवत्र वस्त्रे आिण
याजक या नात्याने सेवा करण्यासाठी त्याच्या मुलांची वस्त्रे;
42परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे इस्राएल
लोकांनी सगळे काम केले. 43लोकांनी काम केले ते सवर् मोशेने
बारकाईने पािहले; ते त्यांनी अगदी परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे केले होते
म्हणून मोशेने त्यांना आशीवार्द िदला.

मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “पिहल्या मिहन्याच्या
पिहल्या िदवशी दशर्नमडंपाचा पिवत्र मडंप उभा कर.
3आज्ञापटाचा कोश त्या पिवत्र मडंपात ठेव व तो

अतंरपटाने झांक. 4मग तेज आणून आत ठेव व त्याच्यावरील सामान
व्यविस्थत ठेव; नतंर दीपवृक्ष मडंपात आण व त्यावरील िदवे योग्य
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िठकाणी ठेव. 5सोन्याची 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. 7दशर्नमडंप व वेदी ह्यांच्यामध्ये गगंाळ ठेव व
त्यात पाणी भर. 8सभोवती अगंण कर व मग त्याच्या प्रवेशदारापाशी
पडदा लाव. 9अिभषेकाचे तेल घेऊन पिवत्र िनवास मडंपाला व
त्यातल्या सवर् वस्तंूना अिभषेक कर व त्याचे सवर् सामान पिवत्र कर
म्हणजे तो पिवत्र होईल. 10होमवेदी व ितची सवर् उपकरणे यांना
अिभषेक करुन पिवत्र कर म्हणजे ती परम पिवत्र होईल. 11गगंाळ व
त्याच्या खालची बठैक ह्यांस अिभषेक कर व त्यांना पिवत्र कर.
12 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना दशर्नमडंपाच्या दारापाशी नेऊन त्यांना
आंघोळ घाल. 13मग अहरोनाला पिवत्र वस्त्रे घाल व त्याला तेलाने
अिभषेक करून पिवत्र कर मग तो याजक या नात्याने माझी सेवा करील.
14मग 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.” 16मोशेने
परमेश्वराची आज्ञा पाळली व परमेश्वराने त्याला सांिगतल्याप्रमाणे
सवर्काही त्याने केले. 17योग्य वेळी म्हणजे दसुऱ्या वषार्तील पिहल्या
मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पिवत्र िनवास मडंपाची उभारणी झाली.
18परमेश्वराने 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. 20मोशेने
करार घेऊन आज्ञापटाच्या कोशात ठेवला व कोशाला दांडे लावून
त्याच्यावर दयासन ठेवले. 21मग 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. 22मग मोशेने पिवत्र िनवास मडंपाच्या उत्तर
बाजूस दशर्न मडंपात अतंरपटाच्या समोर मेज ठेवले; 23मग त्याने
त्याच्यावर परमेश्वरासमोर समिर्पत भाकर ठेवली; परमेश्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले. 24मग त्याने पिवत्र िनवास मडंपाच्या दिक्षण
बाजूस दशर्नमडंपात मेजासमोर दीपवृक्ष ठेवला। 25नतंर त्याने
परमेश्वरासमोर दीपवृक्षावर िदवे ठेवले; परमेश्वरने मोशेला आज्ञा
िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले. 26मग त्याने दशर्नमडंपात अतंरपटासमोर
सोन्याची वेदी ठेवली. 27नतंर त्याने ितच्यावर सुगधंी धूप जाळला;
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले. 28मग 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. 30मग त्याने दशर्नमडंप आिण वेदी ह्यांच्यामध्ये गगंाळ
ठेवले व धुण्यासाठी त्यात पाणी भरले. 31मोशे, 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. 33मग 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. 34मग दशर्न मडंपावर मेघाने छाया
केली व पिवत्र िनवास मडंप परमेश्वराच्या तेजाने भरून गेला.
35दशर्नमडंपावर मेघ रािहला व परमेश्वराच्या तेजाने पिवत्र िनवास मडंप
भरून गेला म्हणून मोशेला आत जाता येईना. 36पिवत्र िनवास
मडंपावरील मेघ वर जाई तेव्हा इस्राएल लोक आपला पुढील प्रवास सुरु
करीत; 37परतंु तो मेघ पिवत्र िनवास मडंपावर असे पयर्ंत लोक तेथून
हलत नसत; तो वर जाई पयर्ंत ते तेथेच थांबत. 38परमेश्वराचा 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

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. 6याजकाने त्या यज्ञपशूचे कातडे काढावे व मग त्याच्या
शरीराचे तुकडे करावे. 7नतंर 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.
12मग 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. 15याजकाने 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.

जेव्हा एखाद्याला परमेश्वरदेवासाठी अन्नापर्ण करावयाची इच्छा
असेल, तेव्हा त्याने मदैा आणावा; त्याने त्यात तेल ओतावे व
त्यावर धूप ठेवावा; 2मग 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. 4 “जेव्हा भट्टीत
भाजलेले अन्नापर्ण करावयाचे असेल, तर ते तेलात मळलेल्या मदै्याचे
बेखमीर भाकरीचे वा वरुन तेल ओतलेल्या बेखमीर चपात्याचे असले
पािहजे. 5जर 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. 7कढईत
तळलेल्यातले अन्नापर्ण असेल तर ते तेलात मळलेल्या उत्तम मदै्याचे
असावे. 8 “अशाप्रकारचे अन्नापर्ण तू परमेश्वरासमोर आणावे; ते

याजकाकडे द्यावे व त्याने ते वेदीवर अपार्वे. 9मग याजकाने अन्नापर्णातून
स्मारकाचा भाग घेऊन वेदीवर त्याचा होम करावा. हे अग्नीद्वार ेकेलेले
अपर्ण आहे; त्याच्या सुवासाने परमेश्वराला आनदं होतो. 10अन्नापर्णातून
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. 12प्रथम उत्पन्न म्हणून त्यांचे अपर्ण
परमेश्वराला करावे; पण ते सुवािसक अपर्ण म्हणून वेदीवर अपर् ू नये. 13तू
करशील ते प्रत्येक अन्नापर्ण िमठाने रुचकर कर; तू आपल्या देवाशी
केलेल्या कराराचे मीठ आपल्या अन्नापर्णात घालावयास चुकू नको;
तुझ्या सवर् अपर्णाबरोबर मीठ पण अपार्वे. 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. 16चोळून काढलेले दाणे व तेल
ह्यापकैी काही व सवर् धूप ह्यांचा याजकाने स्मारकभाग म्हणून होम
करावा; हे परमेशवरासाठी अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण आहे.

“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.
3शांत्यापर्ण हे अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण होय. याजकाने पशूच्या
आंतड्यावरील चरबी व त्यांस लागून असलेली सवर् चरबी अपर्ण करावी.
4दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची कमरजेवळची चरबी आिण काळजाच्या
पडद्यावरील चरबी हे सवर् अपार्वे। 5ह्या 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. 7जर त्याला कोकरु अपर्ण करावयाचे असेल तर त्याने ते
परमेश्वरासमोर आणावे. 8 त्याने त्या पशूच्या डोक्यावर आपला हात
ठेवावा व दशर्नमडंपासमोर तो वधावा आिण अहरोनाच्या मुलांनी त्याचे
रक्त वेदीसभोंवती िंशपडावे. 9अपर्ण करणाऱ्यांने शांत्यपर्णाचा काही भाग
परमेश्वराला हव्य म्हणून अपर्ण करण्यासाठी द्यावा. त्याने त्या पशूची
चरबी व पाठीच्या कण्यातून कापून काढलेले चरबीदार शेपूट,
आंतड्यावरील भोवतालची चरबी. 10दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची
कमरजेवळील चरबी व गुरद्यापयर्ंतचा चरबीचा पडदा हे सवर् अपार्वे.
11मग 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.
15दोन्ही गुरदे, त्यांवरील कमरजेवळची चरबी आिण गुरद्यापयर्ंतचा
काळजावरील चरबीचा पडदा हे सवर् अपार्वे. 16मग याजकाने वेदीवर
त्या सवार्चा होम करावा ह्या सुवािसक शांत्यापर्णाने परमेश्वराला आनदं
होतो; हे अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण आहे. हे लोकांसाठी अन्न होईल. परतंु
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त्यातील उत्तम भाग म्हणजे चरबी परमेश्वराची आहे. 17तुम्ही चरबी व
रक्त मुळीच खाऊ नये; तुम्ही जेथे कोठे राहाल तेथे तुमच्यासाठी हा
िनयम िपढ्यािन्पढ्या कायमचा चालू राहील.”

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

कराव्यात: 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. 5मग
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. 7मग
त्याने त्यातले काही रक्त घेऊन दशर्नमडंपापुढे परमेश्वरासमोर असलेल्या
धूपवेदीच्या िंशगांना ते लावावे; मग त्या गोऱ्हाचे रािहलेले सगळे रक्त
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी असलेल्या होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे;
8आिण त्याने पापापर्णाच्या गोऱ्ह्याच्या आंतड्यावरील चरबी, त्यास
लागून असलेली सवर् चरबी; 9दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची कमरजेवळची
चरबी आिण गुरद्यापयर्तच्या काळजावरील पडद्याची चरबी वेगळी करावी;
10शांत्यपर्णात जसे हे भाग अपर्ण करतात तसेच ते अपर्ण करुन
याजकाने त्यांचा होमवेदीवर होम करावा. 11गोऱ्ह्याचे कातडे, आंतडी,
सवर् मांस, डोके, पाय व शेण, 12असा 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. 14आिण मग जर ते त्यांच्या लक्षात आले तर त्यांनी सवर्
इस्राएल लोकांकिरता पापापर्ण म्हणून एक गोऱ्हा दशर्नमडंपाजवळ
आणून अपार्वा. 15मडंळीच्या विडलांनी परमेश्वरासमोर त्या गोऱ्ह्याच्या
डोक्यावर आपले हात ठेवावे व परमेश्वरासमोर एकाने त्याचा वध करावा.
16नतंर अिभषेक झालेल्या याजकाने त्या गोऱ्ह्याचे थोडे रक्त घ्यावे व ते
दशर्नमडंपात न्यावे; 17मग याजकाने त्या रक्तात आपले बोट बुडवून
परमेश्वरासमोर, अतंरपटासमोर ते सात वेळा िंशपडावे. 18मग 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; 20पापापर्णाच्या गोऱ्ह्याच्या भागांचे जसे अपर्ण
करावयाचे तसेच ह्याच्याही भागांचे अपर्ण करावे; अशा प्रकार ेयाजकाने
इस्राएल लोकांसाठी प्रायिश्चत करावे म्हणजे परमेश्वर देव त्यांच्या पापांची
क्षमा करील. 21आधीचा 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. 25मग याजकाने त्या पापापर्णातील काही रक्त
घेऊन ते आपल्या बोटाने होमवेदीच्या िंशगांना लावावे व बाकीचे रक्त
होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे. 26उपकारस्तुतीच्या 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; 28आिण 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; 30मग याजकाने त्या अपर्णातील
काही रक्त घेऊन आपल्या बोटाने ते होमवेदीच्या िंशगांना लावावे आिण
बाकीचे सवर् रक्त वेदीच्या पायथ्यावर ओतावे; 31आिण 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. 34याजकाने त्या पापापर्णातील काही रक्त घेऊन ते
आपल्या बोटाने होमवेदीच्या िंशगांना लावावे व बाकीचे वेदीच्या
पायथ्याशी ओतावे. 35 3त्याने 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.

“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. 3माणसाच्या 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.
5तो अशा कोणत्याही गोष्टीिवषयी दोषी ठरला तर त्याने पाप केलेली
बाब कबूल करावी; 6आिण केलेल्या पापाबद्दल परमेश्वरासमोर त्याने
दोषापर्ण म्हणून मेंढी आणावी; आिण मग याजकाने त्या माणसाच्या
पापाबद्दल प्रायिश्चत करावे. 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. 9पापापर्णाचे काही
रक्त वेदीच्या भोंवती िंशपडावे व बाकीचे रक्त वेदीच्या पायथ्याशी
ओतावे; हे पापापर्ण होय. 10मग 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.
13अशा प्रकार ेयाजकाने त्याच्यासाठी प्रायिश्चत करावे; आिण मग देव
त्याला क्षमा करील; अन्नापर्णाप्रमाणे पापापर्णाचा उरलेला मदैा याजकाचा
होईल.” 14परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 15 “परमेश्वराची कोणतीही पिवत्र
वस्तूचुकून दिूषत करुन कोणी पापी ठरला तर त्याने दोषापर्ण म्हणून तू
ठरवशील िततक्या िकमतीचा दोष नसलेला मेंढा आणावा; 16ज्या
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. 19तो
माणूस जरी त्याच्या हातून नकळत पाप घडले तरी तो दोषी आहे म्हणून
परमेश्वरासाठी त्याने दोषापर्ण अपार्वे.”
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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; 4जर
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 5खोटे 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; 7मग याजकाने तो मेंढा घेऊन
परमेश्वरासमोर जावे व त्या माणसासाठी प्रायिश्चत करावे; आिण मग ज्या
अपराधामुळे तो दोषी ठरला असेल त्याची त्याला देव क्षमा करील.”
8परमेश्वर 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. 10मग याजकाने आपला सणाचा झगा व चोळणा अगंात घालून
होमापर्णमुळे वेदीवर रािहलेली राख उचलावी व ती वेदी जवळ ठेवावी.
11मग 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;
15याजकाने 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. 18ह्या अपर्णातून
अहरोनाच्या संतानातील प्रत्येक पुरुष हे खाऊ शकतो परमेश्वराच्या
अपर्णातून हा त्यांचा वाटा िपढ्यािन्पढ्या सतत चालू राहावा; ह्या
अपर्णास स्पशर् झाल्याने ते पिवत्र होतील. 19परमेश्वर 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.
23याजकाच्या प्रत्येक अन्नापर्णाचा संपूणर् होम करावा; ते अन्नापर्ण खाऊ
नये.” 24परमेश्वर 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. 27ज्या 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.
28पापापर्णाचे 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; 30पण ज्या
पापबलीचे थोडे रक्त दशर्नमडंपात पिवत्र िठकाणी प्रायिश्चतासाठीआणले
जाईल त्याचे मांस खाऊ नये; ते अग्नीत जाळावे.”

“दोषापर्णािवषयी जे िनयम आहेत, ते हे: हे अपर्ण परमपिवत्र
आहे. 2ज्या 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, 4दोन्ही गुरदे, त्यचं्यावरील
कमरजेवळील चरबी व गुरद्यापयेर्तचा काळजावरील चरबीचा पडदा,
5ह्या 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. 7दोषापर्ण पापापर्णसारखेच आहे; त्या दोघांचे िविध एकच
आहेत; जो याजक ह्या होमबलीच्याद्वार ेप्रायिश्चत करील त्याचा त्या
अपर्णावर हक्क राहील. 8प्रायिश्चत करणाऱ्या याजकाचा त्या बळीच्या
कातड्यावरही अिधकार असेल. 9भटृत भाजलेले कढईत िंकवा
तव्यावर तळलेले सवर् अन्नापर्ण, ते अपर्ण करणाऱ्या याजकाचे होईल.
10प्रत्येक तेल िमिश्रत िंकवा कोरडे अन्नापर्ण ते अपर्ण करणाऱ्या
याजकाचे-अहरोनाच्या मुलांचे आहे; त्या सवार्चा त्यांच्यावर सारखाच
अिधकार आहे. 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. 13शांत्यपर्ण हे देवाकिरता शांत्यपर्णाच्या यज्ञासारखेच आहे
म्हणून त्यासोबत त्याने खमीर घातलेल्या भाकरीही अपार्व्या 14ह्या
प्रत्येक अपर्णातून परमेश्वरासाठी एक एक पोळी अपार्वी; शांत्यपर्णाचे रक्त
िंशपडणाऱ्या याजकाटचा त्या पोळीवर हक्क आहे. 15शांत्यपर्णासाठी
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. 17परतंु त्या यज्ञबलीचे काही मांस ितसऱ्या िदवसापयर्त
उरले तर ते अग्नीत जाळूत टाकावे. 18शांत्यपर्णाच्या 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 स्वत: जबाबदार
राहील. 19 “त्याचप्रमाणे ज्या मांसाला कोणत्याही अशुद्ध वस्तूचा स्पशर्
झाला असेल ते कोणी खाऊ नये; ते अग्नीत जाळून टाकावे. शुद्ध
असणाऱ्यानेच शांत्यपर्ण खावे; 20परतंु 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.” 22परमेश्वर 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. 25परमेश्वरला 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. 27जर कोणी कोणतेिह रक्त खाईल तर त्याला स्वजनातून
बाहेर टाकावे.” 28परमेश्वर 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. 31मग याजकाने त्या चरबीचा होम करावा परतंु
ऊर अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांचा होईल. 32तसेच तुम्ही आपल्या
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शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीची उजवी मांडीही समिर्पत केलेला अशं म्हणून
याजकाला द्यावी. 33अहरोनाच्या मुलांपकैी जो कोणी शांत्यपर्णाचे रक्त
व चरबी अपीर्ल त्याचा त्या मांडीवर हक्क असावा. 34मी 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.”
35परमेश्वरा 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. 36परमेश्वराने 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. 37होमापर्ण, अन्नापर्ण, पापापर्ण, दोषापर्ण,
याजकाच्या समपर्णाच्या वेळेच अपर्ण आिण शांत्यपर्ण ह्या िवषयींचे िविध
असे; 38इस्राएल लोकांनी परमेश्वराकिरता काय काय अपर्णे आणावीत
ह्या िवषयी त्याने त्यांना सीनाय रानात आज्ञा िदली त्यावेळी त्याने
मोशेला ह्याप्रमाणे सीनाय पवर्तावर हे िवधीिनयम लावून िदले.

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, 3दशर्नमडंपाच्या दाराजवळ सवर् मडंळीला एकत्र जमवून आण.”
4परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे मोशेने केले. लोक दशर्नमडंपाच्या
प्रवेशद्वाराशी जमले. 5मग मोशे लोकांना म्हणाला, “परमेश्वराने जे
करावयाची आज्ञा िदली आहे, ते हे.” 6मग मोशेने अहरोन व त्याच्या
मुलांना आणवून पाण्याने आंघोळ घातली. 7मग त्याने अहरोनाला
िवणलेला सदरा घातला, त्याच्या कमरलेा कमरबदं बांधला; मग त्याला
झगा घातला, नतंर त्याच्यावर एफोद चढवला आिण अहरोनावर नक्षीदार
संुदर पट्टी आवळून बांधली. 8मग मोशेने त्याच्यावर न्यायाचा ऊरपट
बांधला आिण त्याच्यात उरीम व थुम्मीम ठेवले; 9नतंर त्याच्या
डोक्यावर फेटा ठेवला; आिण फेट्याच्या पुढल्या भागावर सोन्याची पट्टी
म्हणजे पिवत्र मुकुट ठेवला; परमेश्वराने जसे करण्यास सांिगतले होते,
तसेच मोशेने केले. 10मग मोशेने अिभषेकाचे तेल घेतले आिण पिवत्र
िनवास मडंपावर व त्यातील सवर् वस्तंूवर ते िंशपडून त्यांना पिवत्र केले.
11अिभषेकाच्या 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. 12मग मोशेने थोडे अिभषेकाचे तेल अहरोनाच्या
डोक्यावर ओतले व अशा प्रकार ेत्याने अिभषेक करुन त्याला पिवत्र
केले. 13मग मोशेने अहरोनाच्या मुलांना आणले, त्यांना िवणलेले सदरे
घातले, कमरसे कमरबदं घातले व त्यांच्या डोक्यांना फेटे बांधले;
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले. 14मग मोशेने
पापापर्णाचा गोऱ्हा आणला आिण अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी त्या
गोऱ्ह्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले. 15मग 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. 16गो-ह्याच्या आंतड्यावरील सवर्
चरबी, काळजावरील चरबीचा पडदा आिण चरबीसिहत दोन्ही गुरदे
घेऊन मोशेने वेदीवर त्यांचा होम केला. 17परतंु गोऱ्हा, त्याचे कातडे,
त्याचे मांस व त्याचे शेण ही सवर् छावणीबाहेर नेऊन अग्रीत जाळून
टाकली, परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे मोशेने हे केले. 18मग त्याने
होमापणार्चा मेंढा आणला. अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी त्याच्या
डोक्यावर आपले हात ठेवले. 19मग मोशेने तो वधला व त्याचे रक्त
त्याने वेदीवर व सभोंवती िंशपडले. 20मग 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. 21 ते परमेश्वराकिरता अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण झाले. त्याच्या
सुवासाने परमेश्वराला आनदं झाला. परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने

हे केले. 22मग 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. 23मोशेने
त्याचा वध केला व त्याचे थोडे रक्त घेऊन अहरोनाच्या उजव्या
कानाच्या पाळीला: उजव्या हाताच्या अगंठ्याला व उजव्या पायाच्या
अगंठ्याला लावले. 24मग 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. 25मोशेने चरबी, चरबीदार शेपूट, आंतड्यावरील सवर्
चरबी काळजावरील चरबीचा पडदा, दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरील चरबी व
उजवी मांडी घेतली; 26दररोज 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.
28मग 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. 29मोशेने 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. 30मग 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. 31मोशे
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. 32मांस व भाकर ह्यातून
काही उरले तर ते अग्नीत जाळून टाका; 33तुमच्या समपर्णाचा िवधी
सात िदवस चालेल; ते सात िदवस पूणर् होईपयर्ंत तुम्ही दशर्नमडंपाच्या
बाहेर जाऊ नये. 34परमेश्वराने 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.

आठव्या िदवशी मोशेने अहरोन, त्याचे मुलगे तसेच इस्राएलांचे
वडील ह्यांना (पुढाऱ्यांना) बोलावले. 2मोशे अहरोनाला
म्हणाला, “पापापर्णासाठी एक िनदोर्ष गोऱ्हा व होमापर्णासाठी

िनदोर्ष मेंढा आण आिण त्यांना परमेश्वराला अपर्ण कर; 3आिण 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; 4आिण परमेश्वरासमोर शांत्यपर्णे करण्यासाठी बली
म्हणून एक बलै, एक मेंढा व तेलात मळलेले अन्नापर्ण आणा कारण आज
परमेश्वर तुम्हाला दशर्न देणार आहे.”‘ 5मग 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.” 7मग मोशेने अहरोनाला सांिगतले, “जा व
परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे सवर् काही कर; वेदीजवळ जाऊन आपला
पापबली व होमबली ह्यांचे अपर्ण कर आिण स्वत:साठी व लोकांसाठी
प्रायिश्चत कर आिण लोकाकडील बळीही अपर्ण करुन त्यांच्यासाठी
प्रायिश्चत कर.” 8 तेव्हा अहरोन वेदीजळ गेला व त्याने स्वत:साठी
पापापर्णाचा गोऱ्हा वधला. 9मग 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. 11मग अहरोनाने
मांस कातडे छावणीबाहेर नेऊन अग्नीत जाळून टाकले. 12नतंर त्याने
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होमबली वधला व त्याचे तुकडे केले; अहरोनाच्या मुलांनी त्या
होमबलीचे रक्त अहरोनाकडे आणले तेव्हा त्याने ते वेदीवर व सभोंवती
िंशपडले. 13मग 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. 15मग 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. 17मग त्याने अन्नापर्ण वेदीजवळ नेले व त्यातले मूठभर घेऊन
दररोज सकाळच्या होमापर्णासह तेही अपर्ण केले. 18लोकांसाठी
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. 19अहरोनाच्या 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. 21अहरोनाने बलींचे ऊर व उजवी मांडी ही मोशेच्या
सांगण्याप्रमाणे परमेश्वरासमोर ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून ओवाळली.
22मग अहरोनाने लोकांकडे वळून, हात वर करुन त्यांना आशीवार्द
िदला आिण ज्या वेदीवर त्याने पापापर्ण होमापर्ण व शांत्यपर्णे केली होती
तेथून तो खाली आला. 23 2मोशे 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.

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. 3मग
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. 4अहरोनाचा 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
घालावयाचे िवणलेले िवशेष अगंरखे नादाब व अबीहू ह्यांच्या अगंात
अद्याप तसेच होते. 6मोशेने 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; 7पण 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. 8मग 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. 10तुम्ही
परमेश्वराच्या दृष्टीने पिवत्र व सामान्य तसेच शुद्ध व अशुद्ध ह्यामधील भेद
जणावा; 11आिण परमेश्वराने मोशेद्वार ेनेमून िदलेले सवर् िवधीिनयम
अहरोनाने सवर् इस्राएल लोकांना िशकवावे.” 12मग 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; 13परमेश्वरासाठी
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. 15ओवाळणीचा 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.” 16मोशेने
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.” 19परतंु 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!” 20मोशेने हे ऐकले, तेव्हा त्याचे समाधान झाले.

परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना म्हणाला: 2 “इस्राएल
लोकांना असे सांगा की पृथ्वीवरील ज्या प्राण्यांचे मांस तुम्ही
खावे ते हे: 3ज्या 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, 5ससा हे असे प्राणी आहेत, 6 ते
तुम्हांकिरता अशुद्ध प्राणी आहेत. 7 डुकराचे खूर दभुगंलेले आहे पण तो
रवंथ करत नाही म्हणून तो तुम्हांकिरता अशुद्ध आहे. 8ह्यां प्राण्यांचे
मांस तुम्ही खाऊ नये व त्यांच्या शवाला िशवू नये; ते तुमच्यासाठी
अशुद्ध आहेत. 9 “जलाशयात, समुद्रात व नद्यात संचार करणाऱ्या ज्या
प्राण्यांना पखं व खवले आहेत ते तुम्ही खावे. 10जलचरापकैी समुद्रात व
नद्यात संचार करणाऱ्या ज्या प्राण्यांना पखं आिण खवले नाहीत असे
प्राणी तुम्ही खाऊ नये; परमेश्वराच्या दृिष्टने ते अयोग्य आहेत. 11 ते तुम्ही
अयोग्य समजावे; त्यांचे मांस खाऊ नये; त्यांच्या शवांना देखील िशवू
नये. 12जलाशयातल्या ज्या प्राण्यांना पखं व खवले नाहीत ते देवाच्या
दृिष्टने खाण्यास योग्य नाहीत ते ओगंळ समजावे.” 13 “देवाच्या दृिष्टने
अशुद्ध प्राण्याप्रमाणेच अशुद्ध असलेले व म्हणून खाऊ नयेत ते पक्षी
असे; गरूड, िगधाडे, कुरर, 14घार, िनरिनराळ्या जातीचे ससाणे,
15 िनरनराळ्या जातीचे कावळे, 16शहामृग, गवळण, कोकीळ,
िनरिनराळ्या जातीचे बिहरी ससाणे, 17 1िंपगळा, करढोक, मोठे घुबड,
18पांढर ेघुबड, पाणकोळी, िगधाड, 19करकोचा, िनरिनराळ्या जातीचे
बगळे, िटटवी आिण वटवाघूळ. 20 “िजतके पखं असलेले कीटक प्राणी
चार पायावर चालतात िततके परमेश्वराच्या दृिष्टने खाण्यास योग्य नाहीत;
ते खाऊ नये! 21परतंु 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; 25जो कोणी मेलेल्या कीटकांना उचलील, त्याने आपली
वस्त्रे धुवावी व संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे. 26ज्या प्राण्याचे खूर
दभुागलेले आहेत पण ते दोन अगदी सारखे भाग करीत नाहीत व जे
रवंथ करीत नाहीत ते तुम्ही अशुद्ध समजावेत; 27चार पायावर
चालणाऱ्या सवर् पशूपकैी जे आपल्या पजंावर चालतात ते सवर् तुम्ही
अशुद्ध समजावे; त्याचा शवांना जो कोणी िशवेल त्याने संध्याकाळपयर्त
अशुद्ध राहावे. 28जो कोणी त्यांची शवे उचलील त्याने आपली वस्त्रे
धुवून संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे; ते प्राणी तुम्ही अशुद्ध समजावे.
29 “जिमनीवर रांगणाऱ्या प्राण्यांपकैी तुम्ही अशुद्ध समजावे ते हे: मंुगूस,
उंदीर, िनरिनराळ्या जातीचे सरडे, 30चौपई, घोरपड, पाल, सांडा व
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गुिहज्या सरडा. 31 हे प्राणी तुम्हाकिरता अशुद्ध समजावे. त्यांच्या शवांना
जो कोणी िशवेल त्याने संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे. 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. 34अशुद्ध 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. 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;
38परतंु 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. 40कोणी 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. 42जिमनीवर जे
आपल्या पोटावर सरपटतात, िंकवा चार पायावर चालतात, िंकवा
ज्यांना फार पाय आहेत असे सरपटणार ेप्राणी तुम्ही खाऊ नयेत, कारण
ते ओगंळ आहेत. 43कोणत्याही जातीच्या रांगणाऱ्या प्राण्यामुळे तुम्ही
स्वत:ला अशुद्ध करुन घेऊ नका, िंकवा त्यांच्यामुळे स्वत:ला अशुद्ध
करुन िवटाळवू नका! 44कारण 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! 45मी तुम्हाला िमसर देशातून यासाठी बाहेर आणले की तुम्ही
माझे पिवत्र लोक व्हावे व मी तुमचा देव असावे; मी पिवत्र आहे म्हणून
तुम्हीही पिवत्र असावे!” 46प्राणी, पक्षी, सवर् जलचर व जिमनीवर
रांगणार ेसवर् प्राणी ह्यांच्यािवषयी हे िनयम आहेत. 47ह्या िनयमावरुन
शुद्ध प्राणी व अशुद्ध प्राणी तसेच खाण्यास योग्य असे प्राणी व जे खाऊ
नयेत असे प्राणी ह्यांच्यातील भेद तुम्हांस समजावा.

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. 3आठव्या िदवशी त्या मुलाची संुता करावी. 4नतंर
त्या स्त्रीला आपल्या रक्त स्त्रावापासून शुद्ध होण्यासाठी तेहतीस िदवस
काढावे लागतील; त्या मुदतीत ितने कोणत्याही पिवत्र वस्तूला िशवू नये
व पिवत्र स्थानात जाऊ नये. 5परतंु 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. 8मग 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.”

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. 3मग 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. 5सातव्या ि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. 6सातव्या ि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 स्वत:ला शुद्ध ठरिवण्यासाठी याजकाला
दाखिवल्यानतंर त्याच्या कातडीवरील ते खवंद पसरत गेले असेल तर
मग त्याने पुन्हा याजकापुढे हजर व्हावे. 8याजकाने 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. 10याजकाने
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. 14पण त्याच्या अगंावर काही मांस कोवळे असेल तर तो
अशुद्ध समजावा. 15याजकाने 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;
17याजकाने पुन्हा त्याला तपासावे आिण जर त्याचा चट्ठा परत पांढरा
झाला असेल तर त्याने त्या माणसाला शुद्ध ठरवावे; तो शुद्ध आहे.
18कोणाच्या कातडीला फोड येऊन तो बरा झाला 19व फोडाच्या
जागी पांढरी सूज आली िंकवा पांढरा तकतकीत लाल रषेा असलेला
डाग पडला तर त्याने तो याजकाला दाखवावा. 20याजकाने 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. 21पण 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. 22तो
कातडीवर पसरत गेला आहे असे िदसले तर याजकाने त्या माणसाला
अशुद्ध ठरवावे; तो चट्ठा आहे. 23पण 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. 25तर
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. 26पण 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. 27सातव्या िदवशी
त्याने त्याला तपासावे व त्याचा डाग कातडीवर पसरत गेला आहे असे
िदसले तर याजकाने त्या माणसाला अशुद्ध ठरवावे; तो महारोगाचा चट्ठा
होय; 28परतंु 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. 29 “एखाद्या पुरुषाच्या िंकवा स्त्रीच्या
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डोक्यावर िंकवा हनुवटीवर चट्ठा असला, 30तर 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. 31तो चाईचा चट्ठा
कातडीपेक्षा खोल नसला व त्याच्यावर काळे केस नसले तर चाईचा चट्ठा
असलेल्या व्यक्तीला त्याने सात िदवस वेगळे ठेवावे; 32सातव्या िदवशी
त्याने त्या चट्ठ्याची तपासणी करावी; ती चाई पसरली नाही, त्या जागी
िंपगट केस नाहीत व ती जागा कातडीपेक्षा खोल गेलेली िदसली नाही,
33तर त्या माणसाने आपल्या डोक्याचे केस काढावेत; पण चाईवरचे
केस काढू नयेत; याजकाने चाई असलेल्या त्या माणसाला आणखी सात
िदवस वेगळे ठेवावे. 34सातव्या ि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. 35परतंु तो शुद्ध ठरल्यानतंर ती चाई पसरत गेली
36तर याजकाने त्याला तपासावे व ती चाई कातडीवर पसरलेली
िदसली तर िंपगट केस शोधीत न बसता त्या माणसाला अशुद्ध ठरवावे.
37परतंु 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. 39तर 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.
42परतंु त्या टक्कल पडलेल्या डोक्यावरील चामडीवर तांबूस पांढरा चट्ठा
पडलेला असेल तर त्याच्या डोक्यावर महारोग फुटत आहे. 43मग
याजकाने त्याला तपासावे आिण त्याच्या टक्कल पडलेल्या डोक्याच्या
भागावर, अगंावरील कातडीच्या महारोगासारखा तांबूस पांढरा चट्टा
पडलेला असल्याचे िदसले, 44तर 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. 46जोपयर्त
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,
48 िंकवा तो सणाच्या िंकवा लोकरीच्या ताण्याला िंकवा बाण्याला,
चमाड्याला िंकवा चामड्याच्या वस्तूला पडला. 49आिण तो चट्ठा
िहरवट िंकवा तांबूस असला तर तो महारोगाचा चट्ठा होय; तो याजकाला
दाखवावा; 50याजकाने 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. 52याजकाने
ते वस्त्र िंकवा चामडे जाळून टाकावे; 53 “परतंु तो चट्ठा पसरला नाही
असे याजकाला िदसून आले तर ते वस्त्र िंकवा चामडे अवश्य धुतले
पािहजे. 54याजकाने 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.
57इतके 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. 58परतंु तो चट्ठा धुतल्यानतंर पुन्हा आला नाही
तर मग ते चामडे िंकवा वस्त्र शुद्ध समजावे, ते शुद्ध आहे.” 59लोकरीच्या
िंकवा सणाच्या वस्त्रावर, त्याच्या ताण्यावर िंकवा बाण्यावर अथवा

चामड्याच्या कोणत्याही वस्तूवर महारोगाचा चट्ठा िदसून आला तर ती
शुद्ध िंकवा अशुद्ध ठरिवण्याचे हे िनयम आहेत.

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. 4तो बरा झाला असल्यास त्याने त्याला शुद्ध होण्यासाठी दोन
िजवंत शुद्ध पक्षी, गधंसरुचे लाकूड, िकरिमजी रगंाचे कापड व एजोब
घेऊन येण्यास सांगावे. 5मग वाहत्या पाण्यावर मातीच्या पात्रात
त्यातला एक पक्षी मारण्याची याजकाने त्याला आज्ञा द्यावी. 6याजकाने
िजवंत पक्षी, गधंसरुचे लाकूड, िकरिमजी रगंाचे कापड व एजोब ही
सामग्री घेऊन िजवंत पक्षासह वाहत्या पाण्यावर मारलेल्या पक्ष्याच्या
रक्तात बुडवावी; 7आिण 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;
9सातव्या ि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 चोवीसवाट्या-
तीन दशांश एफा-मदैा, व दोन तृतीय अशं िंपट-एक लोगभर तेल ही
सामग्री याजकाकडे आणावी; 11आिण शुद्ध ठरिवणाऱ्या याजकाने शुद्ध
ठरवावयाच्या माणसाला, त्या अपर्ण करावयाच्या सामग्रीसह
परमेश्वरासमोर दशर्नमडंपाच्या दारापाशी उभे करावे. 12मग याजकाने
दोषापर्णासाठी एक कोकरु व एक लोगभर तेल अपार्वे; ते ओवाळणीचे
अपर्ण म्हणून ओवाळावे; 13मग 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. 15याजकाने लोगभर तेलातले
थोडेस तेल आपल्या डाव्या तळ हातावर ओतावे; 16मग 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. 18तळहातावर
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;
20मग 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; 22आिण ऐपतीप्रमाणे दोन होले
िंकवा पारव्याची दोन िपले त्याने आणावी; त्यातील एक पापबली व एक
होमबली व्हावा. 23 “आठव्या िदवशी आपल्या शुद्धीकरणासाठी त्याने ही
सामग्री घेऊन दशर्नमडंपाच्या दारापाशी याजकाकडे परमेश्वरासमोर
जावे. 24मग 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. 26याजकाने त्या तेलातले काही आपल्या डाव्या तळहातावर
ओतावे; 27मग त्याने उजव्या हाताच्या बोटाने त्यातील काही तेल
परमेश्वरासमोर सात वेळा िंशपडावे. 28मग याजकाने आपल्या
तळहातावरील काही तेल घेऊन शुद्ध ठरवावयाच्या माणसाच्या उजव्या
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कानाच्या पाळीवर, उजव्या हाताच्या व उजव्या पायाच्या अगंठ्यांवर,
दोषबलीचे रक्त लावलेल्या जागेवर लावावे; 29याजकाने 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.” 32अगंावरील महारोगाचा
चट्ठा बरा झालेल्या माणसाला आपल्या शुद्धीकरणासाठी सािहत्य
िमळण्याची ऐपत नसलेल्या माणसाच्या शुद्धीकरणासंबधंी हे िनयम
आहेत. 33परमेश्वर 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, 35तर 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. 37तो
चट्ठा त्याने तपासावा, आिण घराच्या िंभतीवर िहरवट िंकवा तांबूस रगंाची
िछद्रे िंकवा खळगे असतील व ती िंभतीच्या पृष्ठभागाच्या आत गेली
असतील. 38तर 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,
40चट्ठा असलेले दगड काढून नगराबाहेर एखाद्या अशुद्ध जागी टाकून
देण्याची त्याने लोकांना आज्ञा द्यावी. 41मग 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. 44तर
याजकाने आत जाऊन तो तपासावा; घरात तो चट्ठा पसरला असल्यास
तो घरात चरत जाणारा महारोगाचा चट्ठा होय; ते घर अशुद्ध आहे. 45मग
त्या माणसाने ते घर खणून पाडावे; त्याचे दगड, लाकूड व सगळा चुना
त्याने तेथून काढून नगराबाहेर एखाद्या अशुद्ध िठकाणी फेकून द्यावा.
46आिण 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; 51मग त्याने गधंसरुचे लाकूड, एजोब, िकरिमजी रगंाचे
कापड व िजवंत पक्षी घेऊन त्या मारलेल्या पक्ष्याच्या रक्तात व वाहात्या
पाण्यात बुडवून त्या घरावर सात वेळा िंशपडावे; 52ह्या सवर् सामग्रीचा
उपयोग करुन ह्या प्रकार ेयाजकाने ते घर शुद्ध करावे. 53मग त्याने तो
िंजवत पक्षी नगराबाहेर जाऊन माळरानात सोडून द्यावा; ह्या प्रकार ेत्याने
घरासाठी केले म्हणजे ते शुद्ध होईल.” 54सवर् प्रकारचे महारोगाचे चट्ठे,
चाई, 55कपड्यावरील िंकवा घराचा महारोग. 56सूज, खवंद,
तकतकीत डाग ह्या सवार्संबधीचे हे िनयम आहेत; 57 हे केव्हा शुद्ध व
केव्हा अशुद्ध हे ठरिवण्याचे िशकवतात; हे महारोगासंबधंीचे िनयम
आहेत.

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. 5जो कोणी त्याच्या िबछान्याला िशवेल त्याने

आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्त अशुद्ध
राहावे. 6स्त्राव होणारा माणूस बसलेल्या वस्तूवर कोणी बसेल तर त्याने
आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्त अशुद्ध
राहावे. 7स्त्राव 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. 9स्त्राव 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.
14आठव्या िदवशी त्याने दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले घेऊन
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी परमेश्वरासमोर जावे व याजकाकडे ती द्यावी.
15मग 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. 17ज्या कपड्याला िंकवा
चामड्याला वीयर् लागले असेल तेही पाण्याने धुऊन संध्याकाळपयर्ंत
अशुद्ध समजावे. 18स्त्री 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; 20ती दरू
असे पयर्ंत ज्यावर ती झोपेल वा बसेल तेही अशुद्ध होय. 21जो कोणी
ितच्या अथंरुणाला िशवेल, त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान
करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 22ती 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. 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. 27जर 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. 29मग
आठव्या िदवशी ितने दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले घेऊन
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी याजकाकडे जावे. 30मग याजकाने एकाचे
पापापर्ण व दसुऱ्याचे होमापर्ण करावे. अशाप्रकार े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!” 32स्त्राव होऊन िंकवा वीयर्पात होऊन जो पुरुष अशुद्ध होतो;
33आिण जी स्त्री ऋतुमती होते आिण जो कोणी पुरुष, ऋतुमती
असल्यामुळे अशुद्ध झालेल्या स्त्रीशी लैंिगक संबधं करुन अशुद्ध होतो,
त्यांच्या संबधंीचे हे िनयम आहेत.
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अहरोनाचे दोन मुलगे परमेश्वरासमोर धूप दाखिवण्यासाठी
गेले असताना मरण पावले. त्यानतंर परमेश्वर मोशेशी
बोलला. 2तो 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 स्वत:साठी व आपल्या घराण्यासाठी
प्रायिश्चत करावे. 7 “मग त्याने ते दोन बकर ेघेऊन दशर्नमडंपाच्या
दारापाशी परमेश्वरासमोर उभे करावेत. 8अहरोनाने त्या दोन बकऱ्यावर
िचठ्ठ्या टाकाव्या; एक िचठ्ठी परमेश्वरासाठी व अजाजेलसाठी.
9 “परमेश्वरासाठी म्हणून, िचठ्ठी िनघालेला बकरा अहरोनाने पापापर्ण
म्हणून अपर्ण करावा; 10पाप 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 स्वत:साठी व स्वत:च्या घराण्यासाठी
प्रायिश्चत करावे. 12नतंर 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. 16ह्या 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.
17अहरोन प्रायिश्चत करण्यासाठी जेव्हा परमपिवत्रस्थानात जाईल
तेव्हापासून, तो स्वत:च्या घराण्यासाठी आिण इस्राएल लोकांसाठी
प्रायिश्चत करुन बाहेर येईपयर्ंत दशर्नमडंपात कोणी नसावे व कोणी तेथे
जाऊ नये. 18मग 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. 19मग 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.
21अहरोनाने 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. 24मग त्याने एखाद्या पिवत्र िठकाणी पाण्याने आंघोळ
करावी, आपली वस्त्रे घालावी व तेथून बाहेर येऊन स्वत:साठी होमापर्ण
करावे, लोकांसाठी होमापर्ण करावे आिण स्वत:साठी व लोकांसाठी
प्रायिश्चत करावे. 25मग 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. 28ती 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; 30कारण त्या िदवशी तुम्ही पापापासून शुद्ध व्हावे म्हणून
याजक तुमच्यासाठी प्रायिश्चत करील, मग परमेश्वरासमोर तुम्ही
पापापासून शुद्ध ठराल. 31तुमच्यासाठी 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. 34इस्राएल लोकांसाठी
त्यांच्या पापाबद्दल वषार्तून एकदा प्रायिश्चत करण्याकिरता हा कायमचा
िवधीिनयम होय.”परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे त्यांनी ते सवर्
केले.

परमेश्वर मोशेले म्हणाला, 2 “अहरोन त्याचे मुलगे आिण सवर्
इस्राएल लोक ह्यांना सांग की परमेश्वराने आज्ञा िदली आहे
ती ही: 3इस्राएल घराण्यातील एखाद्या माणसाने, छावणीत

िंकवा छावणीबाहेर एखादा बलै; कोकरू िंकवा बकरा मारला, 4तर 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. 5ह्या िनयमाचा हेतू
असा की इस्राएल लोक आपले पशू खलु्या शेतात मारतात ते त्यांनी
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी याजकाकडे परमेश्वरासमोर आणावे, व
परमेश्वराकिरता शांत्यपर्णे म्हणून अपार्वे. 6याजकाने त्यांचे रक्त दशर्न
मडंपाच्या दारापाशी परमेश्वराच्या वेदीवर टाकावे आिण परमेश्वराला
सुवास म्हणून त्यांच्या चरबीचा होम करावा म्हणजे त्या सुवासाने त्याला
आनदं होईल. 7आिण 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, 9तर 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. 11कारण 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. 14कारण 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
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तर तो आपल्या अपराधाबद्दल दोषी राहील, त्याने त्याबद्दल िशक्षा
भोगावी.”

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना सांग: मी
परमेश्वर तुमचा देव आहे. 3तुम्ही 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.” 4तुम्ही
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. 8तू तुझ्या सावत्र आईशी शारीिरक संबधं ठेवू नको,
त्यामुळे तुझ्या बापाचीलाज 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. 13तुझ्या
मावशीशी शारीिरक संबधं ठेवू नको, ती तुझ्या आईची जवळची नातलग
आहे. 14तू 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 स्वत:ला
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. 27कारण तुमच्या पूवीर् ह्या देशात राहाणाऱ्या लोकांनी
भयकंर अमगंळ पापकृत्ये केल्यामुळे हा देश अमगंळ झाला आहे. 28जर
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. 30इतर 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.”

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “सवर् इस्राएल लोकांना सांग की
मी तुमचा देव परमेश्वर आहे! मी पिवत्र आहे, म्हणून तुम्हीही
पिवत्र असलेच पािहजे. 3तुमच्यातील 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 काही
उरले तर ते अग्नीत जाळून टाकावे. 7 ितसऱ्या िदवशी त्यातील खाणे
भयकंर पाप आहे; ते अपर्ण मान्य होणार नाही. 8कोणी 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. 10आपला 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. 12तुम्ही 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. 16इतर 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. 18लोकांनी तुमचे वाईट
केलेले िवसरुन जावे, त्याबद्दल सूड घेण्याचा प्रयत्न करु नका तर
आपल्या शेजाऱ्यावर स्वत: 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; 22आिण त्याने
केलेल्या पापाबद्दल दोषापर्णाच्या मेंढ्याद्वार े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. 24पण
चौथ्या वषीर् त्यांची सवर् फळे परमेश्वराची होतील; ती परमेश्वराच्या
उपकारस्मरणाच्या यज्ञासाठी पिवत्र समजावी. 25मग 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. 28मृताची आठवण
म्हणून अगंावर जखम करुन घेऊ नका. आपले अगं गोंदवून घेऊन नका.
मी परमेश्वर आहे! 29 “तू आपल्या मुलीला वेश्या बनून भ्रष्ट होऊ देऊ
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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! 31सल्लामसलत िवचारण्यासाठी पचंाक्षऱ्याकडे िंकवा
चेटक्याकडे जाऊ नका; त्यांच्या मागे लागू नका; ते तुम्हाला अशुद्ध
करतील. मी तुमचा देव परमेश्वर आहे! 32वडीलधाऱ्यामाणसांना 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.
34तुमच्याबरोबर राहणाऱ्या परदेशीय माणसाला स्वदेशीय
माणसासारखेच माना; आिण त्याच्यावर स्वत: सारखीच प्रीती करा;
कारण तुम्हीही एके काळी िमसरदेशात परदेशीय होता. मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे! 35लोकांचा न्याय करताना तुम्ही योग्य न्याय करावा;
मोजण्यामापण्यात व तोलण्यात तुम्ही अन्याय करु नका.
36तुमच्यापाशी 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.”

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! 3मीही 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! 4मोलख
दवैताला आपले मूल अिर्पण्याकडे देशाचे इतर सामान्य लोक डोळेझांके
करुन त्याला िजवे मारणार नाहीत. 5तर 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! 8तुम्ही 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. 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. 11जो 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. 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! 15कोणा पुरुषाने पशूगमन केले तर त्याला अवश्य
िजवे मारावे आिण त्या पशूलाही मारुन टाकावे. 16कोणी 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. 19आपली
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.
21आपल्या भावजयीशी शारीिरक संबधं ठेवणे हे पापी कृत्य आहे; जो
कोणी असे करील त्याने आपल्या भावाची लाज उघडी केली असे
होईल! त्यांना संततीहोणार 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. 23ज्या 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 देशतुमचे 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 रांगणारे
प्राणी मी अशुद्ध ठरिवले आहेत ते तुम्ही खाऊ नये. 26तुम्ही माझेच
असावे म्हणून मी तुम्हाला इतर राष्ट्र ांपासून वेगळे केले आहे; तुम्ही
माझ्याकिरता पिवत्र व्हावे! कारण मी तुमचा परमेश्वर आहे आिण मी
पिवत्र आहे! 27कोणी 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.”

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाचे मुलगे, जे याजक
त्यांना असे सांग की मेलेल्या माणसाला स्ण्शर् करुन
याजकाने स्वत:ला अशुद्ध करून घेऊ नये. 2परतंु आपले

जवळचे नातलग म्हणजे आपली आई, बाप मुलगा, मुलगी, भाऊ,
3आिण आपल्या जवळ असलेली आपली अिववािहत बहीण ह्यांच्या
प्रेताला स्पशर् केल्यास हरकत नाही. 4याजक आपल्या लोकांचा प्रमुख
असल्यामुळे त्याने सामान्य माणसाप्रमाणे स्वत:ला 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. 7याजक पिवत्रपणे देवाची सेवा करतात
म्हणून त्यांनी भ्रष्ट झालेल्या स्त्रीला, वेश्येला, िंकवा नवऱ्याने टाकलेल्या
स्त्रीला आपली बायको करुन घेऊ नये. 8याजक 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
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तेल ओतल्यामुळे त्याच्यावर संस्कार झाला आहे व त्यामुळे इतर
लोकांपासून तो वेगळा झाला आहे. मी परमेश्वर आहे! 13 “त्याने
कुमािरकेशीच लग्न करावे, 14भ्रष्ट 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.
15अशा प्रकार ेत्याने आपल्या लोकांत आपली संतती भ्रष्ट होऊ देऊ
नये;कारण मी जो परमेश्वर त्या मी त्याला पिवत्र सेवेसाठी पिवत्र केले
आहे.” 16परमेश्वर 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. 18शारीिरक 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, 19मोडक्या पायाचा, थोटा,
20 कुबडा, ठेंगू, डोळयात दोष असलेला, पुरळ िंकवा त्वचेचे इतर वाईट
रोग झालेला अथवा भग्नांड असलेला; 21अहरोन याजकाच्या वंशापकैी
कोणास असे व्यगं असेल तर त्याने परमेश्वराला अपर्ण िंकवा अन्न
अपार्वयास वेदीजवळ जाऊं नये; 22तो याजकाच्या कुटंुबापकैी
असल्यामुळे त्याने पिवत्र अन्न तसेच परमपिवत्र अन्न खावे; 23परतंु
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! 3तुझ्या 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. 6याजकाने अशा कोणालाही स्पशर् केला तर त्याने
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. त्याने पिवत्र पदाथर् खाऊ नयेत; त्याने
पाण्याने स्नान केले तरी पिवत्र पदाथर् खाऊं नयेत. 7सूयर्
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. 10फकत
याजकाच्या कुटंुबातील लोकांनी पिवत्र अन्न खावे; त्याच्याकडील
पाहुण्याने िंकवा त्या याजकाने कामाला लावलेल्या मजुराने पिवत्र अन्न
खाऊ नये; 11परतंु याजकाने स्वत:चे पसेै देऊन एखादा गुलाम िवकत
घेतला असेल तर त्या गुलामाने व याजकाच्या घरात जन्मलेल्या त्याच्या
मुलाबाळांनी त्या पिवत्र अन्नातून खावे. 12याजकाच्या मुलीने याजक
वंशाच्या बाहेरच्या माणसाबरोबर लग्न केले असेल तर ितने पिवत्र पदाथर्
खाऊ नयेत. 13याजकाची 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; 16जर याजकांनी त्यांना पिवत्र
अपर्णे खाण्याची परवानगी िदली तर ते स्वत:वर अपराध ओढवून
घेतील. आिण त्या अपराधाबद्दल त्यांना पसेै भरावे लागतील. मी परमेश्वर
त्यांना पिवत्र करणारा आहे!” 17मग 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, 19व तो गुर,े मेंढर ेिंकवा
बकर ेह्यापकैी असेल तर तो त्यांच्यातील नर असावा, व त्याच्यात
काहीही दोष नसावा! 20परतंु 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. 22आंधळा, 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!” 26परमेश्वर 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. 28परतंु 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.
30अपर्ण 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! 32माझ्या पिवत्र नांवाचा मान राखावा-माझे भय धरावे!
इस्राएल लोकांमध्ये मला पिवत्र मानण्यात येईल; मी तुम्हाला माझे पिवत्र
लोक केले आहे मी परमेश्वर आहे! 33मी तुम्हाला िमसर देशातून बाहेर
आणले, आिण मी तुमचा देव झालो, मी परशेवर आहे!”

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना असे सांग.
परमेश्वराने नेमलेल सण, पिवत्र मेळे भरवण्यासाठी म्हणून
तुम्ही जाहीर करावे; ते माझे नेमलेले पिवत्र सण असे.

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.
4 “परमेश्वराने ठरिवलेले सणाचे िदवस तुम्ही पिवत्र मेळ्याचे िदवस म्हणून
जाहीर करावे; ते हे, 5पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
संध्याकाळापासून परमेश्वराचा वल्हांडण सण आहे. 6 “त्याच िनसान
मिहन्याच्या पधंराव्या िदवशी बेखमीर भाकरीच्या सणाचा िदवस येतो.
तेव्हा तुम्ही सात िदवस बेखमीर-खमीर न घातलेली भाकर खावी.
7सणाच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही पिवत्र मेळा भरवावा; त्या िदवशी तुम्ही
कसलेही काम करु नये. 8सात िदवस तुम्ही परमेश्वराकिरता अग्रीत हव्य
अपार्वे आिण सातव्या िदवशी आणखी दसुरा पिवत्र मेळा भरवावा; त्या
िदवशी काही काम करु नये:” 9परमेश्वर 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; 11याजकाने ती पेंढी
शब्बाथाच्या दसुऱ्या िदवशी परमेश्वरासमोर ओवाळावी म्हणजे ती
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तुमच्यासाठी स्वीकारण्यात येईल. 12 “पेंढी ओवाळाल त्या िदवशी
िनदोर्ष अशा एक वषार्च्या मेंढ्याचे होमापर्ण करावे; 13तुम्ही त्याच
बरोबर तेलात मळलेल्या दोन दशमांश मदै्याच्या िपठाचे अन्नापर्ण अपार्वे.
त्याच्या सुवासाने परमेश्वराला संतोष होतो; आिण त्या बरोबरचे पेयापर्ण
म्हणून एकचतुथार्श िहन द्राक्षारस अपार्वा. 14तुम्ही 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.
15 “तुम्ही शब्बाथ िदवसाच्या दसुऱ्या िदवशी सकाळी-रिववारी सकाळी
जेव्हा ओवाळणीची पेंढी आणाल, त्या िदवसापासून सात शब्बाथ िदवस
मोजावे; 16सातव्या 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. 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.
19आिण 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!” 23आणखी
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;
25तुम्ही कोणतही काम करु नये; तर तुम्ही परमेश्वराला अपर्ण अपार्वे.”
26परमेश्वर 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. 31तुम्ही अिजबात कसलेही काम करु नये; तुम्ही जेथे
कोठे राहात असाल तेथे तुमच्या सवर् घराघरात तुम्हाला हा
िपढ्यािन्पढ्या कायमचा िनयम होय. 32तो ि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.” 33परमेश्वर
मोशेला पुन्हा म्हणाला, 34 “इस्राएल लोकांना सांग: सातव्या मिहन्याच्या
पधंराव्या िदवसापासून पुढे सात िदवसपयर्ंत परमेश्वराकिरता मडंपाचा
सण पाळावा; 35पिहल्या िदवशी पिवत्र मेळा भरवावा; त्या िदवशी
कसलेही काम करु नये. 36सात ि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 आहेत: त्या िदवशी पिवत्र मेळे भरवावेत; त्यांत योग्य
वेळी हव्य म्हणजे होमापर्ण, अन्नापर्ण, शांत्यपर्ण व पेयापर्ण परमेश्वराला
अपार्वे. 38परमेश्वराच्या 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. 40पिहल्या िदवशी
तुम्ही झाडांची चांगली फळे, खजुरीच्या झावळ्या दाट पालवीच्या
झाडांच्या डहाळ्या आिण ओहळालगतचे वाळंूज ही घेऊन
परमेश्वरासमोर सात िदवस उत्सव करावा. 41प्रत्येक वषीर् सात िदवस
परमेश्वराकिरता हा सण पाळावा; तुमचा हा िपढ्यािन्पढ्या कायमचा
िनयम होय; सातव्या मिहन्यात हा सण पाळावा. 42तुम्ही 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.

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना आज्ञा कर
की, दीप सतत तेवत राहून प्रकाश िमळावा म्हणून
जतैुनाच्या हातकुटीचे शुद्ध तेल त्यांनी तुझ्याकडे घेऊन

यावे; 3अहरोनाने 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. 5तू 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. 7प्रत्येक रांगेवर धूप ठेव
ह्यामुळे देवाला अग्नींतून केलेल्या अपर्णाचे ते प्रतीक असेल. 8दर
शब्बाथ िदवशी अहरोनने त्या, परमेश्वरासमोर मांडाव्या; इस्राएल
लोकांच्या वतीने हा सवर्काळचा करार होय. 9ती भाकर अहरोन व त्याचे
मुलगे ह्यांचा कायमचा वाटा होय; त्यांनी ती पिवत्र िठकाणी खावी; कारण
कायमच्या िनयमाप्रमाणे परमेश्वराला अिर्पलेल्या अपर्णांपकैी ती त्याला
परमपिवत्र होय.” 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. 11तो 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. 13मग 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. 15तू इस्राएल लोकांना अवश्य सांग की
जो कोणी आपल्या देवाला िशव्याशाप देईल त्याने आपल्या पापाची
िशक्षा भोगावी. 16जो 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. 18जर 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. 20हाड मोडल्याबद्दल हाड मोडणे,
डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात; ह्याप्रमाणे एखाद्याने कोणा
माणसाला जी इजा केली असेल त्याच प्रकारची इजा त्याला केली जावी.
21पशूला 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.” 23मोशेने
इस्राएल लोकांना ह्याप्रमाणे सांिगतल्यावर त्यांनी त्या िशव्याशाप देणाऱ्या
माणसाला छावणीबाहेर नेऊन दगडमार केला; अशाप्रकार ेपरमेश्वराने
मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी केले.
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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. 3सहा वषेर् आपली
शेती करावी आिण सहा वषेर् आपल्या द्राक्षमळ्याची छाटणी करावी आिण
त्याचे पीक जमा करावे; 4पण सातव्या वषीर् देशाला िवसावा द्यावा
म्हणजे परमेश्वराकिरता हा पिवत्र शब्बाथाचा िवसावा असावा, त्यावषीर्
शेते पेरु नयेत आिण द्राक्षमळयाची छाटणी करु नये. 5तुमचा 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;
7आिण तुमची गायीगुर ेव इतर पशू ह्यांनाही भरपूर खाद्य िमळेल.
8 “तसेच तुम्ही सात वषार्चे सात गट मोजा-सात शब्बाथ वषेर्-म्हणजे
सात गुिणले सात इतकी वषेर् मोजा; तो एकोणपन्नास वषार्चा काळ होईल.
9मग 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; 12कारण ते “योबेल” वषर् होय; ते तुम्हांकिरता पिवत्र वषर्
असावे; शेतात सांपडेल तो उपज तुम्ही खावा. 13ह्या “योबेल” वषीर्
तुम्ही सवार्ंनी आपापल्या वतनात परत जावे. 14 “तुम्ही आपल्या
शेजाऱ्याला जमीन िवकाल िंकवा त्याच्याकडून जमीन िवकत घ्याल
तेव्हा एकमेकावर अन्याय करु नका. 15तुम्हाला 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. 16जर 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. 17तुम्ही एकमेकांवर अन्याय करु नये;
तुम्ही परमेश्वराचे भय धरावे! मी परमेश्वर तुमचा देव आहे! 18माझ्या
िवधी िनयमांची आठवण ठेवून ते पाळा! म्हणजे मग तुम्ही आपल्या
देशात सुरिक्षत राहाल; 19आिण भूिम तुम्हाकिरता चांगले पीक देईल;
मग तुम्हाकिरता भरपूर अन्न असेल व तुम्ही देशात सुरिक्षत राहाल.
20तुम्ही 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. 22मग आठव्या वषीर् तुम्ही पेराल तो पयर्ंत तुम्ही जुना साठा
खात राहाल, नवव्या वषार्चे पीक हाती येईपयर्ंत तुम्ही जुना साठा खात
राहाल. 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. 25तुझा 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. 26आपल्या वतनाचा भाग सोडवून घ्यावयास एखाद्या
माणसाला आपला जवळचा नातलग नसेल परतंु तो भाग सोडवून
घ्यावयास त्याची स्वत:ची ऐपत वाढली असेल. 27तर 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. 28पण 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. 30परतंु 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. 31तटबदंी नसलेली नगर ेउगड्या
शेतासमान समजली जावी; म्हणून त्यांतील घर ेयोबेल वषीर् त्यांच्या
पिहल्या मालकाकडे जातील. 32 “परतंु लेव्यांच्या नगरािवषयी
म्हणावयाचे झाले तर त्यांतील घर े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. 35 “तुझा एखादा भाऊबदं, त्याचे स्वत:चेपोट
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
भाऊबदंालाआपल्यापाशी राहू दे. 37तू त्याला उसने िदलेल्या पशैावर
व्याज घेऊ नको आिण त्याला िवकलेल्या अन्न धान्यावर नफा
काढण्याचा प्रयत्न करु नको. 38मी 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 स्वत:ला तुला दास म्हणून िवकले तर त्याला
गुलामाप्रमाणे राबवून घेऊ नको; 40योबेल वषार्पयर्ंत त्याने मजुराप्रमाणे
िंकवा उपऱ्याप्रमाणे तुझ्यापाशी राहावे व तुझी सेवाचाकरी करावी.
41 त्या वषीर् त्याने आपल्या मुलांबाळासह तुझ्यापासून िनघून आपल्या
वाडविडलांच्या वतनात परत जावे; 42कारण ते माझे दास आहेत! मी
त्यांना िमसर देशातून सोडवून बाहेर आणले; त्यांनी पुन्हा दास होऊ
नये. 43तू धनी म्हणून त्याच्यावर कठोरपणाने अिधकार चालवू नको;
आपल्या देवाचे भय धर. 44 “तुमच्या दास दासी िवषयी; तुमच्या
देशासभोंवतीच्या राष्ट्र ातून तुम्ही आपणासाठी गुलाम आणावे; 45तसेच
तुमच्या देशात राहाणाऱ्या परदेशीय िंकवा उपऱ्या लोकांच्या कुटंुबात
जन्मलेली मुले तुम्ही गुलाम म्हणून िवकत घ्यावी; ती तुमची मालमत्ता
होतील; 46तुम्ही त्यांचा ताबा आपल्यामागे आपल्या मुलांना द्यावा
म्हणजे ते तुमच्या मुलांचे दासदासी होतील; त्या लोकांना तुम्ही कायमचे
गुलाम करुन घ्यावे; पण 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 स्वत:स तुम्हामध्ये राहात असणाऱ्या त्या
परदेशीयाला िंकवा परदेशीयाच्या कुटंुबातील एखाद्याला गुलाम म्हणून
िवकले असेल; 48तर त्यांची िवक्री झाल्यावरही त्याला स्वत:ला
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
स्वत:चा धनवान झाला तर त्याला स्वत: पसेै भरुन स्वत:ची 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! 51योबेलास बरीच वषेर् असतील तर िवक्रीच्या
रकमेतून आपल्या मुक्ततेचे मोल त्या वषार्च्या संख्येच्या प्रमाणात त्याला
परत द्यावे; ते वषार्च्या संख्येवर अवलबंून राहील. 52योबेलास 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.

लेवीय 25:2 72 लेवीय 25:54



26

27

55कारण इस्राएल लोक माझे दास आहेत; त्या माझ्या दासांना मी िमसर
देशातून बाहेर आणले आहे. मी देव आहे!

“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!
4तुम्ही असे कराल तर मी तुमच्यासाठी योग्य वेळी पाऊस पाडीन;
जमीन आपले पीक देईल व मळ्यातील झाडे आपापली फळे देतील.
5तुम्ही 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. 6मी 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. 8तुमच्यातील 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; 10तुम्हाला मुबलक धान्य िमळेल व ते
वषर्भर पुरुन उरले. तुम्हाला नवीन धान्य आल्यावर जुने बाहेर काढावे
लागेल! म्हणजे नवीन धान्य ठेवावयास जागा िमळेल. 11आणखी मी
तुम्हामध्ये माझा पिवत्र मडंप टाकून वस्ती करीन; तुम्हापासून मी जाणार
नाही! 12मी तुमच्याबरोबर चालेन आिण तुमचा देव होईन, आिण तुम्ही
माझे लोक व्हाल. 13मी 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! 14 “परतंु जर तुम्ही माझे ऐकले नाही व माझ्या आज्ञा पाळल्या
नाहीत तर मग ह्या वाईट गोष्टी तुम्हावर येतील. 15तुम्ही जर माझे िनयम
मानण्यास व माझ्या आज्ञा पाळण्यास नकार द्याल तर मग तुम्ही माझा
करार मोडाल. 16तुम्ही 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. 17मी 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.
19मी तुमच्या बळाचा गवर् मोडून टाकीन; तुमचे आकाश लोखडंासारखे
व तुमची जमीन िपतळेसारखी करीन. 20तुम्ही खूप कष्ट कराल पण
त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण तुमची जमीन पीकदेणार 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! 22मी 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, 24तर मीही तुमच्यािवरुद्ध होईन आिण मी, होय मी परमेश्वर
तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला सातपट ताडण करीन. 25तुम्ही 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.
26मी 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, 28तर
मात्र खरोखर मी माझा राग तुम्हाला दाखवीन! मी, होय मी परमेश्वर
तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला सातपट िशक्षा करीन! 29तुमच्या मुलांचे व
मुलींचे मांस खाण्याची तुम्हावर पाळी येईल. 30तुमच्या पुजेची
उच्चस्थाने मी नष्ट करीन; तुमच्या धूपवेद्या फोडून टाकीन आिण तुमच्या
मूतीर्च्या मढ्यांवर तुमची मढी टाकीन; मला तुमचा वीट येईल. 31मी
तुमची नगर ेनष्ट करीन, तुमची पिवत्र स्थळे ओसाड करीन. तुमच्या
सुवािसक अपर्णांचा वास घेणे मी बदं करीन. 32मी तुमचा देश ओसाड
करीन; हे पाहून तुमच्या देशात राहाण्यास येणार ेतुमचे शत्रू चिकत
होतील. 33परराष्ट्र ां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. 36तुमच्यातील 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. 37कोणी 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 जगूनवाचून उरलेले त्यांच्या
शत्रूंच्या देशात आपल्या पापामुळे खगंत जातील आिण त्यांचे वाडवडील
ज्याप्रमाणे त्यांच्या पापात खगंले त्याप्रमाणे ते आपल्या पापात खगंत
जातील. 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.
41मी, 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.

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना सांग:
एखाद्या माणसाने परमेश्वराला मानवाचा िवशेष नवस केला
तर त्या माणसाचे मोल याजकाने येणेप्रमाणे ठरवावे: 3वीस

ते साठ वषेर् वयाच्या आतील पुरुषाचे मोल पिवत्रस्थानातील शेकेलाच्या
चलनाप्रमाणे पन्नास शेकेल रुपे आसावे, 4आिण त्याच वयाच्या स्त्रीचे
मोल तीस शेकेल रुपे असावे; 5मुलगा पांच वषेर् ते वीस वषार्ंच्या आतील
वयाचा असेल तर त्याचे मोल वीस शेकेल रुपे व मुलीचे दहा शेकेल रुपे
असावे. 6मुलगा एक मिहन्याहून मोठा व पांचवषार्हून लहान असला तर
त्याचे मोल पांच शेकेल रुपे व मुलीचे तीन शेकेल रुपे असावे. 7साठ 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

लेवीय 25:55 73 लेवीय 27:8



कोणी गरीब असेल तर त्याला याजकापुढे आणावे; आिण याजकाने
नवस करणाऱ्याच्या ऐपतीप्रमाणे नवसाच्या मानवाचे मोल ठरवावे.
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. 12तो पशू चांगला असो िंकवा वाईट असो याजकाने त्याचे
मोल ठरवावे; याजक ठरवील ते त्याचे मोल समजावे. 13पण नवस
करणाऱ्याला तो पशू सोडवावयाचा असला तर त्या िंकमतीत आणखी
एकपचंमांश भर घालून त्याने तो सोडवावा. 14 “एखाद्याने आपले घर
परमेश्वराला वािहले तर ते चांगले असो िंकवा वाईट असो याजकाने त्या
घराचे मोल ठरवावे; याजक ठरवील ते त्याचे मोल समजावे. 15परतंु घर
वाहणाऱ्याला ते सोडवून परत घ्यावयाचे असेल तर त्याने, याजकाने
ठरिवलेल्या िंकमतीत एकपचंमांश भर घालून ते सोडवावे; मग ते घर
त्याचे होईल. 16 “एखाद्याने आपल्या शेतीचा काही भाग परमेश्वराला
वािहला तर त्यात िकती िबयाणे पेरले जाते त्यावरुन त्याचे मोल ठरले;
एक होमरसुमार ेसहा बुशेल जवासाठी पन्नास शेकेलरुपे अशी िकमत
असावी. 17योबेल वषार्पासून त्याने आपले शेत देवाला वािहले तर
याजक ठरिवल त्याप्रमाणे त्याचे मोल होईल. 18परतंु 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; 21पण योबेल वषीर् ते शेत परत िवकत घेतले नाही तेव्हा

पूणर्पणे समिर्पत केलेल्या शेताप्रमाणे परमेश्वराकिरता ते पिवत्र ठरले,
अथार्त ते याजकाचे कायमचे वतन होईल! 22 “स्वत:च्या कुळाचे
नसलेले म्हणजे एखाद्याने स्वत: खरदेी केलेले शेत त्याला
परमेश्वराकिरता अपर्ण करावयाचे असेल. 23तर याजकाने योबेल
वषार्पयर्ंत त्याचा िहशोब करावा व िजतके मोल ठरले िततके
परमेश्वराकिरता पिवत्र समजून त्याने त्याच िदवशी ते देऊन टाकावे.
24ज्याच्याकडून 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. 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. 27तो 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. 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 त्याच्या बदलीचा पशू असे दोन्ही पशू परमेश्वराकिरता पिवत्र
होतील; िंकमत देऊन ते सोडिवता येणार नाहीत.” 34परमेश्वराने
इस्राएल लोकांकिरता सीनायपवर्तावर मोशेला िदलेल्या आज्ञा ह्याच
होत.
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1

गणनागणना

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.
3वीस वषार्चे िंकवा त्याहून अिधक वयाचे िजतके पुरुष यदु्धास लायक
असतील त्या सवार्ची त्यांच्या दलाप्रमाणे तू आिण अहरोन िमळून गणती
करा. 4प्रत्येक वंशातला एकजण तुम्हाला मदत करील तो त्या वंशाचा
प्रमुख असेल. 5तुमच्याबरोबर राहून तुम्हाला मदत करणाऱ्यांची नावे
ही:रऊबेन वंशातला शदेयरुाचा मुलगा अलीसूर; 6 िशमोन वंशातला
सुरीशादचैा मुलगा शलूिमयेल; 7यहुदा वंशातला अम्मीनादाबाचा मुलगा
नहशोन; 8इस्साखार वंशातला सुवाराचा मुलगा नथनेल; 9जबुलून
वंशातला हेलोनाचा मुलगा अलीयाब; 10योसेफ पुत्राच्या वंशात म्हणजे
एफ्राइम वंशातला अम्मीहूदाचा मुलगा अलीशामा, आिण मनश्शे
वंशातला पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल. 11बन्यामीन वंशातला
गदोनीचा मुलगा अबीदान; 12दान वंशातला आम्मीशद्दैचा मुलगा
अहीएजर; 13आशेर वंशातला आक्रानाचा मुलगा पागीयेल; 14गाद
वंशातला दगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप; 15नफताली वंशातला एनानाचा
मुलगा अहीरा;” 16 1हे सवर्जण आपापल्या घराण्याचे प्रमुख होते;
लोकांनीही त्यांना आपापल्या कुळाचे सरदार म्हणून िनवडले. 17प्रमुख
म्हणून िनवडलेल्या ह्या सवार्ंना मोशे व अहरोन ह्यांनी आपल्याबरोबर
घेतले; 18आिण 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. 19परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे त्याने
सीनाय रानात त्यांची गणती केली. 20इस्राएलाचा 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. 21ती 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; 23ती मोजदाद एकूण एकुणसाठ
हजार तीनशे भरली. 24गाद 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; 25ती मोजदाद एकूण पचेंचाळीसहजार
सहाशे पन्नास भरली. 26यहुदा 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; 27ती मोजदाद एकूण चौऱ्याहत्तर हजार
सहाशे भरली. 28इस्साखार 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; 29ती मोजदाद एकूण चोपन्न हजार चारशे
भरली. 30जबुलून 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; 31ती मोजदाद एकूण सत्तावन्न हजार चारशे
भरली. 32योसेफ 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 3ती मोजदाद एकूण चाळीस हजार
पाचशे भरली. 34मनश्शे 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; 35ती मोजदाद एकूण बत्तीस हजार दोनशे भरली.
36बन्यामीन 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; 37ती मोजदाद एकूण पस्तीस हजार चारशे
भरली. 38दान 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; 39ती मोजदाद एकूण बासष्ट हजार सातशे भरली.
40आशेर 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; 41ती मोजदाद एकूण एकेचाळीस हजार पाचशे भरली.
42नफताली 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. 43ती मोजदाद एकूण त्रेपन्न हजार चारशे भरली.
44मोशे, 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. 46ती
मोजदाद एकूण सहा लाख तीन हजार पाचशे पन्नास भरली. 47इस्राएल
लोकांबरोबर लेवी कुळांच्या दलातील लोकांची करण्यात आली नाही.
48परमेश्वराने 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. 52इस्राएल लोकांपकैी प्रत्येकाने आपापले तबंू आपापल्या
दलाप्रमाणे आपापल्या छावणीत आपापल्या कुळाच्या िनशाणाजवळ
ठोकावेत. 53परतंु लेवी लोकांनी आपले तबंू पिवत्रिनवास मडंपाच्या
सभोंवती ठोकावेत; त्यांनी आज्ञापट असलेल्या पिवत्र िनवासमडंपाचे
रक्षण करावे म्हणजे इस्राएल लोकांवर संकट येणार नाही.”
54परमेशवराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर् काही
केले.
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परमेश्वर, मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांनी
दशर्नमडंपाभोवती आपापले तबंू ठोकावेत; प्रत्येक दलाला
आपले स्वत:चे ि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.” 32अशी 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. 33मोशेने
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.

परमेश्वर सीनाय पवर्तावर मोशेशी बोलला त्याकाळची अहरोन
व मोशे ह्यांची वंशावळ अशी: 2अहरोनाला चार मुलगे होते.
नादाब हा थोरला मुलगा, त्यानतंरचे अबीहू, एलाजार व

इथामार. 3अहरोनाचे हे मुलगे याजक ह्यां नात्याने परमेश्वराची पिवत्र
सेवा करण्यासाठी िनवडले होते व त्यांचा अिभषेक करण्यात आला
होता; 4परतंु नादाब व अबीहू परमेश्वराची सेवा किरताना सीनाय रानात
मरण पावले. त्यांनी परमेश्वराकिरता यज्ञ अपर्ण केला परतंु त्यासाठी
त्यांनी परमेशवराला मान्य नसलेल्या प्रकार ेअग्नीचा उपयोग केला.
त्यांना मुलगे नव्हते म्हणून एलाजार व इथामर हे आपला बाप अहरोन
हयात असताना याजक होऊन परमेश्वराची सेवा करीत असत.
5परमेशवर मोशेला म्हणाला, 6 “लेवी वंशातील सवर् लोकांना अहरोन
याजकाकडे आण म्हणजे ते त्याचे मदतनीस होतील. 7अहरोन
दशर्नमडंपात सेवा करताना लेवी लोक त्याला मदत करतील आिण
इस्राएल लोक परमेश्वराची सेवा करण्यास दशर्नमडंपात येतील तेव्हा त्या
लोकांना मदत करतील. 8इस्राएल 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.” 11परमेश्वर 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.” 14परमेश्वर 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. 18प्रत्येक मुलगा अनेक कुळांचा पुढारी
होता. गेषोर्नाचे मुलगे त्यांच्या कुळाप्रमाणे; िलब्नी व िशमी. 19कहाथाचे
मुलगे त्यांच्या कुळाप्रमाणे हे: अम्राम, इसहार, हेब्रोन व उजीयेल.
20मरारीचे मुलगे त्यांच्या कुळाप्रमाणे हे: माहली व मूशी. ही लेवी
कुळातील घराणी होत. 21 गेषोर्नापासून िलब्नी व िशमी ही कुळे चालू
झाली ही गेषोर्नी कुळे. 22ह्या 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. 24लायेलाचा मुलगा
एल्यासाप हा गेषोर्नी घराण्याचा सरदार होता. 25दशर्न 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. 26पिवत्र िनवास मडंप व
वेदी ह्यांच्या सभोंवतीच्या अगंणाचे पडदे, अगंणाच्या दाराचा पडदा,
त्यांच्यासाठी लागणार ेतणावे व इतर सामान ह्यांची िनगा राखण्याची
जबाबदारी त्यांनी घेतली. 27कहाथापासून अम्राम, इसहार, हेब्रोन व
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उजीयेल ही कुळे चालू झाली; ही कहाथी कुळे. 28हया 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.
30उजीयेलाचा मुलगा अलीसापान हा कहाथी घराण्याचा पुढारी होता.
31पिवत्र कराराचा कोश, मेज, दीपवृक्ष, वेद्या, पिवत्र मडंपात सेवेसाठी
असलेली पात्रे, पडदा व इतर सवर् सामान ह्यांची देखभाल करण्याची
जबाबदारी त्यांनी घेतली. 32अहरोनाचा मुलगा एलाजार याजक हा लेवी
लोकांच्या पुढऱ्यांचा पुढारी होता. पिवत्र वस्तूचे रक्षण करण्याचे काम
ज्यांच्यावर सोपिवले होते त्या सवार्ंवर देखरखे करणारा तो प्रमुख होता.
33मरारीपासून माहली व मुशी ही घराणी चालू झाली ही मरारी कुळे.
34ह्या कुळात एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक वचाये मुलगे व पुरुष सहा
हजार दोनशें होते. 35अबीहाईलाचा मुलगा सूरीएल हा मरारी घराण्याचा
पुढारी होता. ह्या कुळांना पिवत्र िनवास मडंपाच्या उत्तरकेडचा भाग
िदला होता तेव्हा त्यांनी तेथे आपल छावणी ठोकली. 36मरारीवंशातील
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; 37तसेच पिवत्र िनवास
मडंपाच्या अगंणासभोंवतीचे सवर् खांब, त्यांच्या बठैका-उथळ्या-मेखा
आिण तणाव्याचे दोर ह्यांची ही देखभाल करण्याचे काम त्यांनी घेतले.
38मोशे, 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. 40परमेश्वर
मोशेला म्हणाला, “इस्राएल लोकांपकैी िजतके प्रथम जन्मलेले, एक
मिहन्याचे व त्याहून अिधक वयाचे मुलगे व पुरुष असतील त्यांच्या
नांवाची एक यादी तयार कर; 41आता 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. 43मोशेने 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. 44परमेश्वर 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
273जणांसाठी घे. (एक शेकेल म्हणजे वीस गेरा) इस्राएल लोकांकडून
ही चांदी घे, 48व 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. 50इस्राएलांच्या प्रथम जन्मलेल्या
ह्या लोकांकडून अिधकृत पिवत्र स्थानातील चलनाप्रमाणे मोशेने एकूण
एक हजार तीनशें पासष्ट शेकेल चांदी गोळा केली. 51परमेश्वराने
सांिगतलेले मोशेने ऐकले व त्याच्या आजे्ञप्रमाणे त्याने ती चांदी-ते पसेै-
अहरोन व त्याच्या मुलांना िदले.

परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 “लेवी लोकांपकैी
कहाथी कुळांच्या लोकांची त्यांच्या वाडविडलांच्या
घराण्याप्रमाणे गणती कर. (हे लोक लेवीच्या कुळापकैीच होते)

3सनै्यात सेवा केलेल्या तीस ते पन्नास वषार्ंच्या पुरुषांची दशर्नमडंपात
सेवा करण्यासाठी गणती कर. 4दशर्नमडंपातील 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. 6मग
त्यांनी ह्या सवार्वर तहशाच्या 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. 8मग त्या सवार्ंवर िकरिमजी
रगंाचे कापड पसरावे व नतंर ते सवर् तहशाच्या उत्तम कातड्याने झाकून
टाकावे; त्यानतंर मेजाला दांडे बसवावे. 9मग 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. 10मग 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. 14नतंर 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.” 17परमेश्वर मोशे व अहरोन
ह्यांना म्हणाला, 18 “सावध राहा! कहाथी लोकांचा नाश होऊदेऊ नका;
19तुम्ही 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.
20जर 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.” 21परमेश्वर 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, 26पिवत्रिनवासमडंप 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; 27अहरोन 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.” 29 “मरारी
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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. 31तुम्ही जेव्हा पुढील प्रवासासाठी िनघाल तेव्हा दशर्नमडंपाचा
सांगाडा वाहून नेण्याचे काम त्यांनी करावे. 32तसेच 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. 33दशर्नमडंपाची
कामे किरताना मरारी कुळातील पुरुषांनी ही सेवा करावी त्यांच्या
कामासाठी अहरोन याजकाचा मुलगा इथामार हा जबाबदार राहील.”
34मोशे, 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. 38तसेच 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. 47तीस 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 स्वत: करावयाचे काम नेमून
देण्यात आले व त्याने काय वाहून न्यावयाचे ते सांगण्यात आले. हे सवर्
परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे करण्यात आले.

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; 3मग तो पुरुष असो िंकवा ती स्त्री असो त्यांना
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.
5परमेश्वर 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. 8पण 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. 10कोणी अशा देणग्या द्याव्यात असे
नाही परतंु जर त्याने त्या आिणल्या तर त्या याजकाच्या होतील.”
11मग 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 स्वत: तर आपल्या नवऱ्याला ही
गोष्ट सांगणारच नाही; 14परतंु 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; 15जर 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. 17मग याजकाने मातीच्या पात्रात पिवत्र पाणी घ्यावे व पिवत्र
िनवास मडंपाच्या जिमनीवरील थोडीशी धूळ त्यात टाकावी.
18याजकाने 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. 20परतंु 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; 22याजकाने 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. 24मग 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. 26मग त्यातील मूठभर अन्नापर्ण घेऊन ते
वेदीवर ठेवावे व त्याचा होम करावा. त्या नतंर याजकाने त्या स्त्रीला हे
पाणी िपण्यास सांगावे - 27जर 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. 28परतंु 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
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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. 31मग नवरा
अधमर् करण्यापासून मुकत होईल परतंु जर स्त्रीनेपाप केले असेल तर
ितला त्रास भोगावा लागेल.”

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. 5स्वत:ला 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. स्वत:ला वाहवून
घेतलेल्या नवसाचा काळ संपेपयर्ंत त्याने आपले केस लांब वाढू द्यावेत.
6 “वेगळेपणाच्या त्या काळात नाजीराने परमेश्वराला वाहून घेतल्यामुळे
प्रेताजवळ जाऊ नये. 7 त्याचा स्वत:चा बाप, आई, भाऊ िंकवा बहीण
ह्यातून कोणी मरण पावल्यास त्याने त्यांनाही िशवू नये; तो िशवेल तर तो
अपिवत्र होईल. आपण पूणर्पणे परमेश्वराच्या सेवेसाठी स्वत:ला वेगळे
केले आहे, हे त्याने दाखवावे 8व 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. 10आठव्या
िदवशी त्याने दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले आणून दशर्नमडंपाच्या
दारापाशी ती याजकाला द्यावीत. 11मग याजकाने एकाचा पापापर्ण
म्हणून व दसुऱ्याचा होमापर्ण करावा. हे पापापर्ण म्हणजे त्याच्या
पापाबद्दलचे प्रायिश्चत होय; कारण तो प्रेताजवळ गेला होता. त्याचवेळी
त्या नाजीराने पुन्हा नव्याने देवाची सेवा करण्यासाठी िवशेष नवस म्हणून
आपल्या डोक्याचे केस देवाला अपर्ण करावेत. 12याचा अथर् त्या
माणसाने परमेश्वराच्या सेवेसाठी वेगळे होण्यासाठी स्वत:ला 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; 17तशीच 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.
20मग 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.” 22परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 23 “अहरोन व त्याच्या मुलांना
इस्राएल लोकांना ह्याप्रमाणे आशीवार्द देण्यास सांग; त्यांनी म्हणावे:
24परमेश्वर तुला आशीवार्द देवो व तुझे संरक्षण करो; 25परमेश्वर आपला
मुख प्रकाश तुजवर पाडो व तुजवर दया करो; 26परमेश्वर आपले मुख
तुजकडे करो व तुला शांित देवो.” 27मग परमेश्वर म्हणाला, “इस्राएल
लोकांना आशीवार्द देताना अहरोन व त्याच्या मुलांनी अशा प्रकार ेमाझ्या
नांवाचा उपयोग करावा; म्हणजे मी त्यांना आशीवार्द देईन.”

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. 4परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 5 “तू त्यांच्या देणग्या
घे; दशर्नमडंपाच्या कामासाठी त्यांचा उपयोग होईल; त्या लेवी लोकांना
दे, त्यांच्या कामात त्यांची मदत होईल.” 6मोशेने 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. 9मोशेने कहाथी
वंशाच्या लोकांना बलै िंकवा गाड्या िदल्या नाहीत; कारण पिवत्र वस्तू
आपल्या खांद्यावर वाहून नेण्याचे काम त्यांना देण्यात आले होते.
10मोशेने वेदीचा तेलाने अिभषेक केला. त्याच िदवशी इस्राएल
लोकांच्या प्रमुखांनी वेदीला समपर्ण करण्यासाठी आपली अपर्णे
आिणली; त्यांनी आपली अपर्णे परमेश्वराला वेदीपाशी िदली.
11परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “प्रत्येक िदवशी एका प्रमुखाने आपले
अपर्ण वेदीला समपर्ण करण्यासाठी आणावे.” 12बारा प्रमुखापकैी
प्रत्येकाने ह्याप्रमाणे अपर्णे आिणली; पिहल्या िदवशी यहुदा वंशाचा प्रमुख
अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 13 त्याचे
अपर्णे हे : 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. 14तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा
शेकेल वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 15प्रत्येक प्रमुखाने
एक गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही
होमापर्णासाठी, 16तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 17शांत्यापर्णासाठी
दोन बलै, पाच मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच
कोंकर ेआिणली. 18दसुऱ्या िदवशी इस्साखर वंशाचा सूवारचा मुलगा
नथनेल ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 19 त्याचे अपर्णे हे :
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. 20तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 21प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
22तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 23शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
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मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 24 ितसऱ्या िदवशी जबुलून वंशाचा प्रमुख हेलोनाचा मुलगा
अलीयाब ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 25 त्याचे अपर्णे हे :
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. 26तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 27प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
28तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 29शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 30चौथ्या िदवशी रऊबेन वंशाचा प्रमुख शदेयरुाचा मुलगा
अलीसूर ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 31 त्याचे अपर्णे हे :
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. 32तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 33प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
34तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 35शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 36पांचव्या िदवशी िशमोन वंशाचा प्रमुख सुरीशद्दैचा मुलगा
शलुिमयेल ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 37 त्याचे अपर्णे हे :
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. 38तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 39प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
40तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 41शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 42सहाव्या िदवशी गाद वंशाचा प्रमुख दगुवेलाचा मुलगा
एल्यासाप ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 43 त्याचे अपर्णे हे :
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. 44तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 45प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
46तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 47शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 48सातव्या िदवशी एफ्राईम वंशाचा प्रमुख अम्मीहुदाचा मुलगा
अलीशामा ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 49 त्याचे अपर्णे हे :
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. 50तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 51प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
52तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 53शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 54आठव्या िदवशी मनश्शे वंशाचा प्रमुख पदाहसुराचा मुलगा
गमलीयेल ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 55 त्याचे अपर्णे हे :
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. 56तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 57प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
58तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 59शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच

मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 60नवव्या िदवशी बन्यामीन वंशाचा प्रमुख गीदोगीचामुलगा
अिबदान ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 61 त्याचे अपर्णे हे :
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. 62तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 63प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
64तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 65शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 66दहाव्या िदवशी दान वंशाचा प्रमुख अम्मीशद्दैचा मुलगा
अहीएजर ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 67 त्याचे अपर्णे हे :
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. 68तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 69प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही होमापर्णासाठी,
70तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा; 71शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच
मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची नर असलेली पाच कोंकरे
आिणली. 72अकराव्या िदवशी आशेर वंशाचा प्रमुख आक्रानाचा मुलगा
पगीयेल ह्याने आपली अपर्णे आिणली. 73 त्याचे अपर्णे हे :
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. 74तसेच प्रत्येकाने धुपाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले. 75प्रत्येक प्रमुखाने एक
गोऱ्हा, एक मेंढा, 76 एक वषार्चे नर असलेले एक कोकरु ही
77शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची
नर असलेली पाच कोंकर ेआिणली. 78बाराव्या िदवशी नफताली
वंशाचा प्रमुख एनानाचा मुलगा अहीरा ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
79 त्याचे अपर्णे हे : 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. 80तसेच प्रत्येकाने धुपाने
भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले.
81प्रत्येक प्रमुखाने एक गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक
कोकरु ही होमापर्णासाठी, 82तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा;
83शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची
नर असलेली पाच कोंकर ेआिणली. 84मोशेने वेदीला तेलाने अिभषेक
करुन ितचे समपर्ण करण्याच्या वेळी इस्राएल लोकांच्या प्रमुखांनी ही
अपर्णे आिणली: चांदीची बारा ताटे, चांदीचे बारा कटोर,े सोन्याची बारा
धूपपात्रे. 85प्रत्येक चांदीच्या ताटाचे वजन एकशेतीस शेकेल व प्रत्येक
चांदीच्या कटोऱ्याचे वजन सत्तर शेकेल होते. पिवत्र स्थानाच्या
चलनाप्रमाणे चांदीची ताटे व चांदीचे कटोर ेिमळून त्यांचे एकूण वजन
जवळ जवळ ‘दोन हजार चारशे’ शेकेल होते. 86अिधकृत वजनाप्रमाणे,
प्रत्येकी चार औसं वजन असलेले, धुपाने भरलेले 12सोन्याचे चमचे त्या
12 चमच्यांचे एकूण वजन सुमार े3 पौंड होते. 87होमापर्णासाठी 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 बकर ेहोते; 88इस्राएलांच्या
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. 89मोशे 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.
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परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “मी तुला दाखिवलेल्या जागेवर
सात िदवे ठेवण्यास अहरोनास सांग, म्हणजे त्यांचा प्रकाश
दीपवृक्षा समोरच्या जागेवर पडेल.” 3परमेश्वराने मोशेद्वारे

िदलेली आज्ञा अहरोनाने मानून त्याने तसे केले; त्याने त्या िदव्यांची
तोंडे योग्य िदशेकडे करुन ते योग्य िठकाणी ठेिवले, त्यामुळे
दीपवृक्षासमोरील भागावर त्यांचा उजेड पडला. 4परमेश्वराने मोशेला
दाखिवल्याप्रमाणे दीपवृक्ष त्यांच्या बठैकीपासून तर त्याच्या सोनेरी
पानापयर्ंत घडीव सोन्याचा केला होता. 5परमेश्वर 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. 9तू लेवी लोकांना दशर्नमडंपासमोरील
अगंणात आण व मग सवर् इस्राएल लोकांना तेथे एकत्र जमव 10मग लेवी
लोकांना परमेश्वरासमोर आण; तेव्हा इस्राएल लोकांनी त्यांच्या डोक्यावर
आपले हात ठेवावे. 11नतंर 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. 13मग
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. 16इस्राएल
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. 17इस्राएलात 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. 18परतंु आता इस्राएल लोकातील सवर् प्रथम जन्मलेल्या
ऐवजी मी लेवी लोक घेतले आहेत. 19इस्राएल 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. 23मग 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. 25परतंु 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 स्वत: सेवा करु नये. लेवी लोकांना सेवा करण्यास
िनवडून घेताना तू हा िनयम पाळावा.”

ि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. 3ह्या 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 मोशेद्वारे
िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सीनायच्या वाळवंटात
संधीप्रकाशात पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी हा सण पाळला;
परमेश्वराने मोशेकडून िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर्काही
केले. 6परतंु 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!” 8मोशे त्यांना म्हणाला, “ह्या संबधंी परमेश्वराचे काय म्हणणे
आहे, हे मी त्याला िवचािरतो.” 9मग 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 वल्हांडण सणाचे सवर् िनयम पाळावेत. 13परतंु 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. 14तुमच्यामध्ये 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.” 15ज्या ि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. 16तो 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. 18अशा 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. 19कधी कधी ढग पिवत्र िनवास मडंपावर बरचे िदवस राही तेव्हा
इस्राएल लोक परमेश्वराची आज्ञा पाळून मुक्काम हलवीत नसत. 20कधी
कधी ढग थोडेच िदवस पिवत्र िनवास मडंपावर राही, तेव्हा इस्राएल लोक
परमेश्वराची आज्ञा पाळीत. ढग हालला की ते ढगामागे जात असत.
21कधी कधी ढग फकत रात्रीचाच पिवत्र िनवास मडंपावर राही व
सकाळी तो हाले. तेव्हा इस्राएल लोक आपले सामान घेऊन त्याच्यामागे
जात असत. 22ढग 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
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परमेश्वर जेव्हा हालण्यास आज्ञा देई तेव्हा लोक तळ हलवून ढगाच्या
मागे जात. लोक लक्ष देऊन परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आज्ञा पाळीत.

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “चांदीचे दोन घडीव कणेर् बनव.
लोकांना एकत्र जमिवण्यासाठी आिण तळ कधी हलवावा हे
सांगण्यासाठी त्यांचा उपयोग होईल. 3तू जर दोन्ही कणेर्

बराच वेळपयर्ंत वाजिवले तर मग सवर् लोकांनी दशर्न मडंपासमोरील
अगंणात जमावे. 4परतंु 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. 6दसुऱ्या वेळी थोडाच वेळ तू कणार्
वाजवशील तेव्हा दिक्षणेकडील छावण्यातील वंशानी पुढे िनघण्यास
सुरवात करावी. 7परतंु िवशेष कारणासाठी मडंळी एकत्र जमावावयाची
असेल तर कणेर् वेगळ्या प्रकार ेम्हणजे एकाच सरळ सारख्याच सुरात
वाजवावेत. 8फकत 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. 10तसेच 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.”
11इस्राएल 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. 13छावणी हलवण्याची इस्राएल लोकांची
ही पिहलीच वेळ होती. परमेश्वराने त्यांना मोशेकडून िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे
त्यांनी हे केले. 14यहुदाच्या 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.
16आिण मग जबुलूनाचे कूळ िनघाले. हेलोनाचा मुलगा अलीयाब त्यांचा
नेता होता. 17मग 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. 20नतंर गाद
वंशाच्या दलाचे लोक िनघाले. रगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप त्यांचा
सेनानायक होता. 21मग 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. 24मग बन्यामीन कुळाचे लोक िनघाले.
िगदोनीचा मुलगा अबीदान त्यांचा सेनानायक होता. 25छावण्यांच्या
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.
27मग नफताली कुळाचे लोक िनघाले. एनानाचा मुलगा अहीरा त्यांचा
सेनानायक होता. 28इस्राएल लोक िठक िठकाणाहून प्रवास किरताना

ह्या क्रमाने िनघत. 29मोशेचा 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.” 30परतंु
होबाबाने उत्तर िदले, “नाही, मी तुमच्याबरोबर येणार नाही. मला माझ्या
देशात व माझ्या लोकात परत गेले पािहजे.” 31मग 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. 32तू आमच्याबरोबर येशील तर परमेश्वर आम्हाला ज्या
ज्या चांगल्या गोष्टी देईल त्यात आम्ही तुला वाटा देऊ.” 33मग 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. 34प्रत्येक िदवशी परमेश्वराचा ढग त्यांच्यावर राहून त्यांना मागर्
दाखवीत असे. 35लोक 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.”
36आिण जेव्हा पिवत्र कराराचा कोश त्याच्या जागी ठेवला जाई तेव्हा
मोशे म्हणत असे,“हे परमेश्वरा, इस्राएलाच्या लाखो लोकांकडे परत ये.”

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. 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. 6परतंु आता आम्ही
कमजोर झालो आहोत. मान्न्यािशवाय आम्हाला येथे काही ही खावयास
िमळत नाही!” 7 (हा मान्ना लहान धण्यासारखा होता, आिण तो
झाडाच्या िंडकासारखा िदसे. 8लोक 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.)
10मोशेने लोकांची कुरकुर ऐकली. प्रत्येक कुटंुबातील लोक आपापल्या
तबंूसमोर बसून कुरकुर करीत होते. त्यामुळे परमेश्वराचा राग भयकंर
भडकला आिण त्यामुळे मोळे िखन्न झाला. 11मोशेने 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? 12तुला 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! 14मी 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. 17मग
मी खाली येऊन तेथे तुझ्याशी बोलेन. मग तुझ्यावर असलेल्या
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आत्म्यातून काही भाग मी त्यांनाही देईन. मग लोकांची काळजी घेण्यास
ते तुला मदत करतील. ह्या प्रकार ेइस्राएल लोकांची जबाबदारी केवळ
तुझ्या एकट्यावर राहणार नाही. 18तू ह्या गोष्टी लोकांना सांग: उद्या
तुम्ही स्वत: 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. 19तुम्ही 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?”‘
21मोशे म्हणाला, “परमेश्वरा येथे सहा लाख लोक आहेत आिण तू
म्हणतोस की ‘ह्याना पूणर् मिहनाभर पुरले एवढे मांस मी खावयास देईन!’
22आम्ही जरी सवर् शेरडेमेंढर ेव गुरढेोर कापली तरी ह्या सवर् लोकांना
मिहनाभर खाण्यास तेवढेही पुर ेपडणार नाहीत.” 23परतंु 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. 25मग
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.)
29मोशेने 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.” 30मग मोशे व इस्राएलांचे नेते छावणीमध्ये परत गेले.
31मग 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. 32लोक 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.
33लोकांनी 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.

ि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 स्वत:शीच 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. 5परमेश्वर एका
उंच ढगातून खाली आला दशर्नमडंपाचा दारापाशी उभा रािहला.
परमेश्वराने हाक मारली, “अहरोन व िमयार्म!” तेव्हा अहरोन व िमयार्म
त्याच्याकडे गेले. 6परमेश्वर म्हणाला, “माझे ऐका!” तुमच्यातील
संदेष्ट्यांना मी परमेश्वर दृष्टांतातून दशर्न देतो, मी त्यांच्याशी स्वप्नात
बोलतो 7परतंु मोशेचे तसे नाही. मोशे माझ्या सवर् घरण्यात िवश्वासू
आहे. 8मी 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?” 9परमेश्वराचा
राग त्यांच्यावर खूप भडकला आिण तो त्यांना सोडून िनघून गेला.
10ढग पिवत्र िनवास मडंपापासून वर गेला. तेव्हा अहरोनाने वळून
िमयार्मकडे पािहले. ितचे अगं बफरसारखे पांढर े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.” 14परमेश्वराने 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.”

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 आहेत:रऊबेन वंशातला
जकु्कराचा मुलगा शम्मुवा. 5 िशमोन वंशातला होरीचा मुलगा शाफाट.
6यहुदा वंशातला यफुन्नेचा मुलगा कालेब. 7इस्साखार वंशातला
योसेफाचा मुलगा इगाल. 8 एफ्राईम वंशातला नूनाचा मुलगा होशा.
9बन्यामीन वंशातला सोदीचा मुलगा पलटी, 10जबुलून वंशातला
सोदीचा मुलगा गद्दीयेल, 11योसेफ वंशातला (मनश्शे) - सूसीचा मुलगा
गद्दी, 12दान वंशातला गमल्लीचा मुलगा अम्मीयेल, 13आशोर वंशातला
मीकाएलाचा मुलगा सतूर, 14नफताली वंशातला बाप्सीचा मुलगा
नहब्बी. 15आिण गाद वंशातला माकीचा मुलगा गऊवेल. 16मोशेने देश
हेरावयास पाठिवलेल्या लोकांची ही नांवे होती. “(मोशेने नूनाचा मुलगा
होशा ह्याचे नांव यहोशवा असे ठेिवले.) 17मोशेने 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 20योग्य 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.
23नतंर ते लोक अष्कोलच्या खोऱ्यात गेले. तेथे त्यांनी द्राक्षाच्या
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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.
26इस्राएल 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 भरलेलाआहे. त्या प्रदेशात होणारी ही
काही फळे पाहा. 28पण तेथे राहणार ेलोक खूप शिक्तशाली आहेत.
शहर ेखूप मोठी आहेत. शहरांचे रक्षण चांगल्या प्रकार ेहोते. काही
अनाकांच्या वंशाजानाही आम्ही पािहले. 29अमालेकी लोक नेगेबमध्ये
राहतात. िहत्ती, यबूसी आिण अमोरी डोंगराळ भागात राहतात. आिण
कनानी लोक समुद्राजवळ आिण यादेर्न नदीच्या काठावर राहतात.”
30मोशेजवळच्या लोकांना गप्प बसायला सांगून कालेब म्हणाला, “परत
जाऊन तो प्रदेश आपण घ्यायला पािहजे. आपण तो प्रदेश सहज घेऊ
शकू.” 31पण जे लोक त्याच्याबरोबर तेथे गेले होते ते म्हणाले, “आपण
त्यांच्याशी लढू शकणार नाही. ते आपल्यापेक्षा खूप शिक्तशाली आहेत.
32आिण 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. 33आम्ही ि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.”

त्या रात्री छावणीतले सगळे लोक जोरजोरात आक्रोश
करायला लागले. 2इस्राएल 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
चांगले झाले असते. 3या 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.” 4नतंर लोक एकमेकांना म्हणाले,
“आपण आता दसुरा नेता िनवडू आिण िमसर देशात परत जाऊ.”
5 ितथे जमलेल्या सवर् लोकांसमोर मोशे आिण अहरोन पालथे पडले.
6यहोशवा 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. 7या
दोघांनी ितथे जमलेल्या इस्राएल लोकांना सांिगतले, “आम्ही जो प्रदेश
बिघतला तो खूप चांगला आहे. 8तो 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.” 10सवर् लोक यहोशवाला आिण
कालेबला दगडांनी ठार मारण्याची भाषा बोलू लागले. परतंु परमेश्वराची
प्रभा दशर्न मडंपावर िदसू लागली. तेथून ती सवर् लोकांना िदसली.
11परमेश्वर 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. 12मी 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.” 13नतंर 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. 18तू म्हणालास, ‘परमेश्वराला
रागवायला वेळ लागतो. तो महान प्रीितने भरलेला आहे. परमेश्वर
अपराधांची व अधमार्ची क्षमा करतोपण जे लोक अपराधी आहेत त्यांना
परमेश्वर नेहमी िशक्षा करतो. त्यांच्या मुलांना व नातवंडांना िशक्षा करतो
आिण पतंवंडाना देखील त्या वाईट गोष्टीबद्दल िशक्षा करतो.’ 19आता
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.” 20परमेश्वराने उत्तर िदले, “तू
सांिगतलेस त्याप्रमाणे मी लोकांना क्षमा करीन.” 21पण 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.
22मी ि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. 23मी त्यांच्या
पूवर्जांना वचन िदले. मी त्यांना तो प्रदेश देण्याचे वचन िदले. पण
त्यांच्यापकैी जे लोक माझ्यािवरुद्ध गेले ते कधीही त्या प्रदेशात पाऊल
टाकणार नाहीत. 24पण 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.
25अमालेकी आिण कनानी लोक खोऱ्यात रहात आहेत. म्हणून उद्या
तुम्ही ही जागा सोडली पािहजे. तांबड्या समुद्राकडे रस्त्यावरच्या
वाळवंटात परत जा.” 26परमेश्वर 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. 29तुम्ही 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. 32आिण तुमच्याबद्दल बोलायचे तर तुम्ही या
वाळवंटात मराल. 33 “तुमची मुले इथे या वाळवंटात 40 वषेर् भटकणारे
मेंढपाळ असतील. त्यांना द:ुख भोगावे लागेल कारण तुम्ही माझ्याशी
इमानदार नव्हता. या वाळवंटात जोपयर्ंत तुम्ही मरणार नाही तोपयर्ंत
त्यांना द:ुख भोगावे लागेल. 34तुम्हाला 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
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करीन. माझ्यािवरुद्ध जाण्यासाठी ते लोक एकत्र आले म्हणून ते सवर् या
वाळवंटात मरतील.” 36मोशेने 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. 37इस्राएल लोकांमध्ये
संकटे पसरिवण्यास तेच लोक जबाबदार होते म्हणून परमेश्वराने त्या
लोकांना मारण्यासाठी आजार िनमार्ण केला. 38यफुन्नेचा 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. 39मोशेने या सवर्
गोष्टी इस्राएल लोकांना सांिगतल्या. लोक खूप द:ुखी झाले. 40दसुऱ्या
ि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.” 41पण 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. 43अमालेकी आिण कनानी लोक तेथे
तुमच्यािवरुद्ध लढतील. तुम्ही परमेश्वरापासून दरू गेला आहात म्हणून
यधु्दाच्या वेळी तो तुमच्याबरोबर नसेल आिण तुम्ही सवर् यदु्धात मारले
जाल.” 44परतंु लोकांनी मोशेवर िवश्वास ठेवला नाही. ते उंच
डोंगरावरच्या प्रदेशात गेले. परतंु मोशे आिण परमेश्वराचा आज्ञापटाचा
कोश त्यांच्याबरोबर गेला नाही. 45डोंगरावरच्या प्रदेशात राहणारे
अमालेकी आिण कनानी लोक खाली आले आिण त्यांनी इस्राएल
लोकांवर हल्ला केला. त्यांनी इस्राएल लोकांचा सहज पराभव केला आिण
हमार्पयर्ंत त्यांचा पाठलाग केला.

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांबरोबर बोल
आिण त्यांना सांग.” मी तुम्हाला एक प्रदेश वस्ती
करण्यासाठी देत आहे. तुम्ही जेव्हा ितथे प्रवेश कराल तेव्हा

3तुम्ही 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 कपसपीठ 1/4 िंहनभरतेलात िमसळून केलेले असले
पािहजे. 5प्रत्येक 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 कपसपीठ 1/3 िहनतेलात िमसळून िदले
पािहजे. 7आिण 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 कपसपीठ 2 कप
तेलात िमसळलेले असले पािहजे. 10 त्याच्याबरोबर 2 कप 1/2
िहनद्राक्षारस पेयापर्ण केला पािहजे. हे अपर्ण होमापर्ण असेल त्याचा
सुवास परमेश्वराला आनिंदत करील. 11तुम्ही परमेश्वराला जो बलै, मेंढा,
मेंढी िंकवा बकरी यांचे अपर्ण कराल ते याप्रमाणे तयार करायला पािहजे.
12तुम्ही जो प्राणी अपर्ण कराल त्या प्रत्येका बरोबर हे ही अपर्ण करा.
13 “अशाप्रकार ेइस्राएलच्या प्रत्येक नागिरकाने परमेश्वराला आनिंदत
करण्यासाठी होमापर्ण केले पािहजे. 14परदेशी 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. 16याचा अथर् असा की तुम्ही सारख्याच िनयमाचे व
िवधींचे पालन केले पािहजे. हे िनयम व िवधी इस्राएल लोकांसाठी आिण
तुमच्यात राहणाऱ्या इतर लोकांसाठी आहेत.” 17परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, 18 “इस्राएल लोकांना या गोष्टी सांग: मी तुम्हाला दसुऱ्या
प्रदेशात नेत आहे. 19 जेव्हा तुम्ही तेथे िपकणार ेअन्न खाल तेव्हा

त्यातला थोडा भाग परमेश्वराला अपर्ण करा. 20तुम्ही 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. 21हा ि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? 23परमेश्वराने 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. 26इस्राएलाच्या 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.
28याजक 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. 29जो माणूस चूक करतो आिण
पाप करतो त्याच्यासाठी हा िनयम आहे. इस्राएलच्या कुटंुबात
जन्मलेल्या लोकांसाठी व तुमच्या घरात राहणाऱ्या परदेशी लोकांसाठी
सारखेच िनयम आहेत. 30पण 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. 31परमेश्वराचा 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
झालीचपािहजे.” 32या 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. 33ज्या 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. 35नतंर 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. 37परमेश्वर 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. 39तुम्ही 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. 40माझ्या सगव्व्या आज्ञा पाळायच्या आहेत हे तुम्ही लक्षात
ठेवाल. म्हणजे तुम्ही परमेश्वराचे खास लोक व्हाल. 41मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे. तुम्हाला िमसर देशातून आणणारा मीच आहे. तुमचा देव
होण्यासाठी मी हे केले. मीच तुमचा देव परमेश्वर आहे.”
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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.) 2या
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
आता पुर ेझाले! इस्राएलचे इतर लोक ही पिवत्र आहेत. त्यांच्यात
अजूनही परमेश्वर राहतो. तुम्ही परमेश्वराच्या इतर लोकांपेक्षा स्वत:ला
अिधक महत्वाचे समजत आहात.” 4 जेव्हा मोशेने या गोष्टी ऐकल्या
तेव्हा त्याने त्याचे तोंड जिमनीपयर्ंत लविवले. तो गािर्वष्ठ नाही हे त्याला
दाखवायचे होते. 5मग 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 स्वत: जवळ आिणल. 6 म्हणून कोरह तू आिण तुझ्या
अनुयायांनी हे करायला हवे: 7उद्या 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.” 8मोशे कोरहला आणखी म्हणाला,
“लेवीच्या वंशजांनो तुम्ही माझे ऐका 9तुमची ि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? 10परमेश्वराने लेवीच्या
वंशजांना याजकांच्या मदतीसाठी जवळ आणले. परतंु आता तुम्हीच
याजक व्हायचा प्रयत्न करीत आहात. 11तुम्ही आिण तुमचे अनुयायी
एकत्र आलात आिण परमेश्वराच्या िवरुद्ध गेलात. अहरोनाने काही चूक
केली का? नाही. मग तुम्ही अहरोनािवरुद्ध का तक्रार करीत आहात.”
12नतंर मोशेने दाथान, अबीराम, ह्या अिलयावाच्या मुलांना बोलावले
पण ते दोघे म्हणाले, “आम्ही येणार नाही. 13तू 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. 14आम्ही 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.” 16नतंर मोशे
कोरहला म्हणाला, “उद्या तू आिण तुझे अनुयायी परमेश्वरापुढे उभे
राहतील. ितथे तू अहरोन आिण तुझे अनुयायी असतील. 17तुम्ही
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. 19कोरहनेसुद्ध तबंूच्या दारात
लोक जमा केले. नतंर प्रत्येकाला परमेश्वराची प्रभा िदसली. 20परमेश्वर
मोशेला आिण अहरोनाला म्हणाला, 21 “या लोकांपासून दरू जा. मला
आता त्यांचा नाश करायचा आहे.” 22पण मोशे आिण अहरोन जिमनीवर
पालथे पडले आिण ओरडले, “कृपा करुन या सगळयांवर रागावू नकोस,
सवार्च्या आत्म्यांच्या देवा! फकत एका माणसाने पाप केले आहे!”
23नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 24 “सवर् लोकांना कोरह, दाथान, व
अबीराम यांच्या तबंूपासून दरू जायला सांग.” 25मोशे उभा रािहला
आिण दाथान व अबीराम यांच्याकडे गेला. इस्राएलचे सवर् विडलधारी
त्याच्या मागे गेले. 26मोशेने 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. 28नतंर 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. 30पण 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. 32धरतीने 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. 34इस्राएल लोकांनी नाश
होत असलेल्या लोकांचे आक्रोश ऐकले म्हणून ते सवर् सरैावरैा धावू
लागले आिण म्हणाले, “पृथ्वी आपल्यालासुद्धा िगळून टाकील.” 35नतंर
परमेश्वराकडून अग्नी आला. त्याने उद-धूप जाळणाऱ्या 250 लोकांचा
नाश केला. 36परमेश्वर मोशेला म्हणाला: 37 “याजक अहरोन याचा
मुलगा एलाजार याला उदा-धूपाची सगळी भांडी अग्नी जवळून घ्यायला
सांग. त्याला कोळसा आिण राख पसरावयाला सांग. त्या 38लोकांनी
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 काशाचीसवर् 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.
40परमेश्वराने 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. 41दसुऱ्या िदवशी इस्राएलच्या सवर् लोकांनी मोशे आिण
अहरोनिवरुद्ध तक्रार केली. ते म्हणाले, “तुम्ही परमेश्वराची माणसे
मारली.” 42मोशे 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. 43नतंर मोशे आिण अहरोन तबंूच्या
पुढच्या भागात आले. 44परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 45 “त्या लोकांपासून
दरू जा म्हणजे मी त्यांचा नाश करीन ताबोडतोब. मोशे आिण अहरोन
यांनी त्यांचे चेहर ेजिमनीपयर्ंत लववून दडंवत घातले.” 46नतंर 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 आजाराची लागण झाली होती 48 म्हणून
अहरोन मेलेल्या आिण अजून िंजवत असलेल्या लोकांच्या मध्ये जाऊन
उभा रािहला अहरोनाने लोकांना पिवत्र करण्यासाठी प्रायिश्चत केले.
आिण आजार ितथेच थांबला. 49पण त्या आजारामुळे 14,700 लोक
मेले. यात कोरहमुळे मृत्यमुुखी पडलेल्यांचा समावेश नाही. 50भयानक
आजार थांबला आिण अहरोन दशर्न मडंपाच्या दाराशी असलेल्या
मोशेकडे गेला.
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परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इस्राएल लोकांशी बोल. त्यांच्या
कडून चालण्यासाठी वापरतात 2तशा 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. 4या
काठ्या दशर्न मडंपात आज्ञापटाचा कोशाच्या वेदीजवळ ठेव. हीच मी
तुला भेटण्याची जागा आहे. 5खरा 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
12काठ्या होत्या. प्रत्येक वंश प्रमुखाकडून एकेक काठी आली. एक
काठी अहरोनची होती. 7मोशेने त्या काठ्या कराराच्या मडंपात
परमेश्वरा पुढे ठेवल्या. 8दसुऱ्या ि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. 10नतंर 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.” 11मोशेने परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे
केले. 12इस्राएलचे लोक मोशेला म्हणाले, “आम्ही मरणार आहोत हे
आम्हाला मािहत आहे आम्ही हरवलो आहोत. आमचा सगव्व्यांचा नाश
होणार आहे. 13जो कोणी माणूस नुसता परमेश्वराच्या पिवत्र
स्थानाजवळ येईल त्याचा नाश होईल. आम्ही मरणार हे खर ेआहे का?”

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.
2तुझ्या 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.
6इस्राएल 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. 7पण 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.” 8नतंर परमेश्वर अहरोनला म्हणाला, “लोक मला ज्या
खास भेटी देतात त्यांची जबाबदारी मी स्वत: 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. 9लोक 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. 13लोक 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 देण्यातयेतात 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. 16मूल एक
मिहन्याचे झ्याल्यानतंर त्यांनी पसेै िदले पािहजेत. त्याची िंकमत दोन
औसंचांदी 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. 18पण या प्राण्यांचे मांस तुझे असेल.
ओवाळणीचा ऊर तुझा असेल आिण इतर अपर्णातली उजवी मांडी
तुझीच असेल. 19लोक 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 मोडतायेणार नाही. मी तुला आिण तुझ्या
वंशजांना असे वचन देतो.” 20परमेश्वर 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. 22परतंु 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. 24परतंु 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.” 25परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 26 “तू लेवी लोकांशी बोल
आिण त्यांना सांग: इस्राएलाचे लोक त्यांच्या जवळ जे जे आहे त्या
सगव्व्याचा 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. 28याप्रमाणे 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.
29इस्राएलचे 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. 31उरलेले तुम्ही आिण
तुमचे कुटंुबीय ह्यांनी खावा. तुम्ही दशर्न मडंपात जे काम करता
त्याबद्दलची ही मजुरी आहे. 32आिण 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.”
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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. 3ती गाय याजक एलाजारला द्या. एलाजार
ती गाय छावणी बाहेर नेईल आिण ितथे ितला मारील. 4नतंर एलाजार,
हा याजक थोडे रकत आपल्या बोटावर घेईल आिण काही रकत
दशर्नमडंपाकडे िंशपडेल. त्याने असे सात वेळा केले पािहजे. 5नतंर
संपूणर् गाय त्याच्या समोर जाळली पािहजे. कातडी, मास रकत आिण
आतडे सवर्काही जळले पािहजे. 6नतंर याजकाने गधंसरूची एक काठी,
एजोबाची फांदी व लाल दोरी घ्यावी. याजकाने या गोष्टी गाय जळत
असलेल्या जाळात फेकाव्या. 7याजकाने स्वत:ला आिण त्याच्या
कपड्यांना स्वच्छ पाण्याने धुवावे. आिण मगच छावणीत परत यावे.
याजक संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध असेल. 8ज्या माणसाने गायीला जाळले
असेल त्याने स्वत:ला धुवावे. स्वत:चे 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. 11जर एखाद्याने प्रेताला हात लावला
तर तो सात िदवस अशुद्ध राहील. 12 त्याने स्वत:ला ितसऱ्या िदवशी व
नतंर सातव्या िदवशी खास पाण्याने धुवावे. जर त्याने असे केले नाही
तर तो अशुद्धच राहील. 13जर 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. 15आिण झाकण नसलेले प्रत्येक भांडे अशुद्ध
होईल. 16जर 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
पाणीटाका. 18शुद्ध 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. 21तुमच्यासाठी
हा िनयम सदवै असेल. ज्या माणसावर पाणी िंशपडणे त्या माणसाने
स्वत:चे कपडे सुद्धा धुतले पािहजेत. कुठल्याही माणसाने त्या खास
पाण्याला स्वशर् केला तर तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील. 22जर त्या
अशुद्ध माणसाने दसुऱ्या कोणाला स्पशर् केला तर तो माणूस सुद्धा अशुद्ध
होईल. तो माणूस संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील.

इस्राएलचे लोक सीनच्या वाळवंटात पिहल्या मिहन्यात
आले. त्यांनी कादेशला मुक्काम केला. िमयार्म तेथे मरण
पावली आिण ितला तेथेच पुरण्यात आले. 2 त्या िठकाणी

लोकांना पुरसेे पाणी नव्हते. म्हणून ते मोशे आिण अहरोनजवळ तक्रार

करण्यासाठी एकत्र आले. 3लोकांनी मोशेशी वाद घातला. ते म्हणाले,
“आमचे भाऊ जसे परमेश्वरा समोर मेले तसेच आम्हीरी मरायला हवे
होते. 4तू परमेश्वराच्या लोकांना या वाळवंटात का आणलेस? आम्ही
आिण आमची जनावर ेइथे मरावी असं तुला वांटत का? 5तू 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.
7परमेश्वर 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. 9चालण्याची काठी पिवत्र िनवास मडंपात
परमेश्वरासमोर होती. परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे मोशेने काठी घेतली.”
10मोशे 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.” 11मोशेने
आपला हात वर उचलला आिण काठीने खडकावर दोन वार केले.
खडकातून पाणी बाहेर वाहू लागले आिण माणसे व जनावर ेते पाणी
िपऊ लागली. 12पण 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.” 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. 14मोशे कादेशला होता तेव्हा त्याने अदोमच्या राजाकडे काही
लोकांना एक िनरोप देऊन पाठवले. तो िनरोप होता: “तुझे भाऊ,
इस्राएलचे लोक तुला म्हणतात: आमच्यावर जी जी संकटे आली
त्याबद्दल तुला मािहती आहेच. 15खूप खूप वषार्पूवीर् आमचे पूवर्ज िमसर
देशात गेले. आिण ितथे आम्ही अनेक वषेर् रािहलो. िमसर देशाचे लोक
आमच्याशी फार दषु्टपणे वागले. 16पण 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.” 18परतंु अदोमच्या
राजाने उत्तर िदले, “तुम्ही आमच्या देशातून जाणार नाही. जर तुम्ही
आमच्या देशातून जायचा प्रयत्न केला तर आम्ही येऊन तुमच्याशी
तलवारीने यदु्ध करु. 19इस्राएल 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.” 20पण
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.
21अदोमाने इस्राएल लोकांना त्याच्या देशातून जाण्याची परवानगी
िदली नाही. आिण इस्राएलचे लोक तोंड िफरवून दसुऱ्या रस्त्याने िनघून
गेले. 22इस्राएलचे सवर् लोक कादेशहून होर पबर्ताकडे गेले. 23होर 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.
25आता अहरोनला आिण त्याचा मुलगा एलाजार यांना घेऊन होर

गणना 19:2 88 गणना 20:25



21

22

पवर्तावर जा. 26अहरोनाचे खास कपडे त्याच्या जवळून घे आिण ते
कपडे त्याचा मुलगा एलाजार याला घाल. अहरोन ितथे त्या पवर्तावर
मरुन पडेल आिण तो त्याच्या पूवर्जांकडे जाईल.” 27मोशेने परमेश्वराची
आज्ञा पाळली. मोशे, अहरोन आिण एलाजार होर पवर्तावर गेले.
इस्राएलाच्या सवर् लोकांनी त्यांना जाताना पािहले. 28मोशेने अहरोनाचे
खास कपडे काढले व ते एलाजारला घातले. नतंर अहरोन पवर्तावर
मेला. मोशे आिण एलाजार पवर्तावरुन खाली आले. 29इस्राएलाच्या
सवर् लोकांना अहरोन मेला हे कळले. म्हणून त्यांनी [30] िदवस दखुवटा
पाळला.

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. 2नतंर 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.” 3परमेश्वराने 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. 4इस्राएल
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. 7लोक 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.
8परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “एक िपतळेचा साप कर आिण तो खांबावर
ठेव. साप चावल्यानतंर जर एखाद्याने खांबावरच्या िपतळेच्या सापाकडे
पािहले तर तो माणूस मरणार नाही.” 9मोशेने 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. 10इस्राएल लोक तो प्रदेश सोडून
ओबोथ येथे आले. 11नतंर ओबोथ सोडून त्यांनी इये-आबारीमला
मवाबाच्या पूवेर्कडे वाळवंटात तळ िदला. 12तो 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 आहेत: “...आिण सुफातला वाहेब व आणोर्नची खोरी.
15आिण आर व रस्त्यांपयर्ंतचे दऱ्यांजवळचे डोंगर हे प्रदेश मवाबच्या
सरहद्दीवर आहेत.” 16इस्राएल लोकांनी तो प्रदेश सोडला व ते बएरयेथे
गेले. ही जागा िविहरीने यकुत होती. या िठकाणी परमेश्वराने मोशेला
सांिगतले, “इथे लोकांना एकत्र आण. व मी त्यांना इथे पाणी देईन.”
17नतंर इस्राएलचे लोक हे गाणे गाऊ लागले:“िविहरींनो पाण्याने भरून
जा. त्या संबधंी गाणे गा. 18महान लोकांनी ही िवहीर खणली. त्यांनी ही
िवहीर त्यांच्या राजदडंानी व काठ्यांनी खणली, ही वाळवंटातील
भेटआहे.”म्हणून लोकांनी त्या िविहर असलेल्या प्रदेशाला “मत्ताम”
म्हटले. 19लोक मत्तानहून नाहालीयेलला गेले. नतंर ते
नाहीलयेलासहून बामोथला गेले. 20लोक बामोथहून मवाबाच्या खोऱ्यात
गेले. या जागी िपसगा पवर्ताच्या उंच माथा वाळवंटाकडे जातो. (िपसगा
पवर्ताच्या उंच माथ्यावरुन वाळवंट िदसते) 21इस्राएल 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
कुठल्याही िविहरीचे पाणी िपणार नाही. आम्ही केवळ राजामागर्वरुनच
जाऊ.” 23पण ि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. 24पण 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. 25इस्राएल
लोकांनी सगळी अम्मोनी शहर े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 गातात:“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.
29मवाब, तुझ्या दृष्टीने हे वाईट आहे. कमोशचे लोक नष्ट झाले. त्याची
मुले पळून गेली. त्याच्या मुलींना अमोऱ्याचा राजा सीहोन याने कैद
करुन पकडून नेले. 30पण 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 3मग 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. 33नतंर इस्राएल लोक बाशानच्या रस्त्याला लागले.
बाशानचा राजा ओग याने त्याचे सनै्य घेतले व तो इस्राएल लोकांशी
लढण्यासाठी िनघाला. तो त्यांच्याबरोबर एद्रई येथे लढला. 34पण
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.

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. 3मवाबचा
राजा खूप घाबरला कारण इस्राएलचे लोक खूप होते. मवाब त्यांना
खरोखरच भीत होता. 4मवाबचा 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.” 7मवाब आिण िमद्यानचे
पुढारी बलामशी बोलायला गेले. त्याच्या कामाचामोबदला म्हणून त्यांनी
बरोबर पसै ैनेले. नतंर त्यांनी बालाक काय म्हणाला ते बलामाला
सांिगतले. 8बलाम 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?” 10बलाम देवाला म्हणाला,
“िसप्पोरचा मुलगा बालाकने, मवाबच्या राजाने यांना माझ्याकडे एक
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िनरोप देऊन पाठवले आहे. 11तो ि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.” 12पण देव बलामला म्हणाला, “त्यांच्याबरोबर जाऊ
नकोस. तू त्या लोकांिवरुद्ध बोलू नकोस. ती माझा आशीवार्द िमळालेली
माणसे आहेत.” 13दसुऱ्या ि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.
17मी जे सांगतो ते तू केलेस तर मी तुला नक्कीच मान देईन आिण तू
मला जे काही िवनविशल ते मी करीनपण तू ये व या लोकांिवरुद्ध
माझ्यासाठी बोल.” 18बलामने 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.
19परतंु 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.” 21दसुऱ्या िदवशी सकाळी बलाम उठला
आिण त्याने आपल्या गाढवीवर खोगीर घातले. नतंर तो मवाबच्या
पुढाऱ्यांबरोबर चालला. 22बलाम 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 थांबवणारहोता. 23बलामच्या 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 गाढवीवर खूप रागावला. त्याने
गाढवीला मारले आिण जबरदस्तीने रस्त्यावर आणले. 24नतंर
परमेश्वराचा दतू रस्ता िजथे अरंुद होता ितथे थांबला. हा दोन द्राक्षांच्या
मव्व्यांच्या मधला भाग होता. रस्ताच्या दोन्ही बाजूला िंभती होत्या.
25गाढवीने पुन्हा परमेश्वराच्या दतूाला पािहले म्हणून ती एका िंभतीला
िचकटून चालू लागली त्यामुळे बलामचा पाय िंभतीला लागून िचरडला
गेला. म्हणून बलामने गाढवीला पुन्हा मारले. 26नतंर 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. 27गाढवीने परमेश्वराच्या दतूाला पािहले
म्हणून बलाम ितच्यावर बसला असतानाच ती खाली बसली त्यामुळे
बलाम खूप रागावला आिण त्याने गाढवीला त्याच्या चालण्याच्या काठीने
मारायला सुरुवात केली. 28नतंर परमेश्वराने गाढवीला बोलते केले.
गाढवी बलामला म्हणाली, “तू माझ्यावर का रागावला आहेस? मी तुला
काय केले आहे? तू मला तीन वेळा मारलेस.” 29बलामने गाढवीला
उत्तर िदले, “तू मला मूखर् बनवलेस. जर माझ्या हातात तलवार असती
तर मी तुला मारुन टाकले असते.” 30पण 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 खरे
आहे’ बलाम म्हणाला. 31नतंर परमेश्वराने बलामाचे डोळे उघडले, तेव्हा
त्याला परमेश्वराचा दतू िदसला. तो रस्त्यात तलवार घेऊन उभा होता.
त्याने परमेश्वराच्या दतूाला रस्त्यात जिमनीपयर्ंत वाकून नमस्कार केला.
32परमेश्वराच्या दतूाने बलामला िवचारले, “तू तुझ्या गाढवीला तीनदा
का मारलेस? तुला थांबवण्यासाठी मी आलो आहे. पण अगदी ऐनवेळी
33तुझ्या 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.
36बलाम 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.”
38बलामने 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. 39नतंर बलाम बालाकाबरोबर
िकयार्थ-हसोथ येथे गेला. 40बालाकाने काही गुर ेव मेंढ्या बळी म्हणून
मारल्या. त्याने थोडे मास बलामला िदले आिण थोडे त्याच्याबरोबर
असलेल्या पुढाऱ्यांना िदले. 41दसुऱ्या िदवशी सकाळी बालाक बलामला
घेऊन बामोथबाल शहरी गेला. तेथून त्यांना इस्राएल लोकांच्या तळाचा
शेवटचा भाग िदसू शकत होता.

बलाम म्हणाला, “इथे सात वेद्या बांधा आिण माझ्यासाठी
सात बलै आिण सात मेंढे तयार ठेवा.” 2बलामने एक मेंढा
व एक बलै प्रत्येक वेदीवर मारला. 3नतंर 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.” 5नतंर 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. 7नतंर 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.” 8पण 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. 9मी त्या
लोकांना पवर्तावरुन बघू शकतो. मी त्यांना उंच डोंगरावरुन बघतो. ते
लोक एकटे राहतात. ते दसुऱ्या देशाचा भाग नाहीत. 10याकोबची 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.
11बालाक बलामला म्हणाला, “तू हे काय केलेस? माझ्या शत्रूंिवरुद्ध
बोलण्यासाठी मी तुला येथे आणले. पण तू तर त्यांना आशीवार्द
िदलास.” 12पण बलाम म्हणाला, “परमेश्वर जे सांगले तेच मी बोलायला
पािहजे.” 13नतंर 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 माव्व्यावरघेऊन 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.” 16परमेश्वर 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?”
18नतंर बलाम या गोष्टी म्हणाला, “बालाका उभा रहा आिण मी काय
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सांगतो ते ऐक. िसप्पोरचे्या मुला, बालाका, मी सांगतो ते ऐक: 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 तो ते
वचन िदलेली गोष्ट करीलच. 20परमेश्वराने 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.
23याकोबाच्या 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.” 25नतंर बालाक बलामला
म्हणाला, “त्या लोकांच्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी व्हाव्यात असे तू म्हटले
नाहीस. पण त्यांच्या बाबतीत वाईट घडावे असेही तू म्हटले नाहीस.”
26बलाम उत्तरला, “मी तुला आधीच सांिगतले होते की परमेश्वर जे
सांगले तेच मला बोलता येईल.” 27नतंर 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. 29बलाम म्हणाला, “इथे सात वेद्या बांध. नतंर सात बलै
आिण सात मेंढे बळी देण्यासाठी तयार कर.” 30बलामने
सांिगतल्याप्रमाणे बालाकाने साऱ्या गोष्टी केल्या. बालाकाने वेदीवर बलै
आिण मेंढे बळी िदले.

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. 2बलामने वाळवंटाच्या कडे पािहले आिण
त्याला इस्राएलचे सगळे लोक िदसले. त्यांनी आपापल्या भागात
आपापल्या गटंासह तळ िदला होता. नतंर देवाचा आत्मा बलामावर
आला. 3आिण बलामने हे शब्द उच्चारले:“हा िनरोप बौराचा मुलगा
बलाम याच्याकडून आहे. मला ज्या गोष्टी स्पष्ट िदसतात त्यािवषयी मी
बोलतो. 4मी 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. 6तुम्ही 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. 7तुमच्याकडे
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.” 10बालाक
बलामवर खूप रागावला. तो बलामला म्हणाला, “मी तुला माझ्या
शत्रूंिवरुद्ध बोलण्यासाठी बोलावले, पण तू त्यांना आशीवार्द िदलास. तू
त्यांना तीन वेळा आशीवार्द िदलास. 11आता इथून जा. घरी जा. मी
तुला चांगला मोबदला देईन असे म्हटले होते. परतंु परमेश्वराने तुझे इनाम
िहरावून घेतले.” 12बलाम 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 स्वत:

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. 14आता मी माझ्या माणसांकडे
परत जात आहे. पण मी तुला एक इशारा देतो. इस्राएलचे हे लोक
भिवष्यात तुला आिण तुझ्या लोकांना काय करतील ते सांगतो.” 15नतंर
बलामने या गोष्टी सांिगतल्या: “हा िनरोप बौरचा मुलगा बलाम याचा
आहे. मला ज्या गोष्टी स्पष्ट िदसतात त्याबद्दल मी बोलतो. 16मी 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. 18इस्राएल 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.” 20नतंर बलामने
अमालेकी लोकांना पािहले आिण तो हे म्हणाला:“सवर् अमालेकी बिलष्ठ
आहेत. पण अमालेकचा सुद्धा नाश होईल.” 21नतंर बलामने केनी
लोकांना पािहले आिण तो म्हणाला:“उंच पवर्तावर असलेल्या पक्षाच्या
घरट्याप्रमाणेतुमचा प्रदेश सुरिक्षत आहे असे तुम्हाला वाटते.” 22पण
केनी लोकांचासुद्धा नाश होईल. परमेश्वराने काईनाचा जसा नाश केला
त्याप्रमाणे. अश्शूर तुला बिंदवान करील.” 23नतंर 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.” 25नतंर बलाम उठला
आिण त्याच्या घरी परत गेला आिण बालाकही मागर्स्थ झाला.

इस्राएल लोक िशद्दीमात रहात असताना त्यांनी मवाबच्या
बायकांबरोबर लैंिगक पाप करायला सुरुवात केली.
2मवाबच्या िस्त्रयांनी पुरुषांना आमतं्रण िदले आिण त्यांच्या

खोट्या देवतेच्या अपर्णात त्यांना भाग घ्यायला सांिगतले. म्हणून
इस्राएलचे लोक त्या खोट्या देवतेच्या उपासनेत भाग घेऊ लागले.
3 त्या जागेत, इस्राएल लोकांनी बआल पौरट्ठ्या खोट्या देवताची
उपासना करायला सुरुवात केली आिण परमेश्वर त्यांच्यावर खूप
रागावला. 4परमेश्वर 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.” 5मोशे 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 मडंपातमारण्यासाठी 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. 9या आजारामुळे एकून 24000 लोक मेले.
10परमेश्वर 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. 13तो करार हा आहे: तो आिण त्याच्या नतंरचे त्याचे वंशज
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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.” 15आिण मारल्या गेलेल्या िमद्यानी स्त्रीचे
नाव कजबीहोते. ती सूरची मुलगी होती. सूर िमद्यानी कुटंुबाचा प्रमुख
होता व पुढारी होता. 16परमेश्वर मोशेला म्हणाला: 17 “तू त्यांना ठार
मारले पािहजेस. िमद्यानचे लोक तुझे शत्रू आहेत. 18तू 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.”

मोठ्या आजारानतंर परमेश्वर मोशे आिण अहरोनचा मुलगा
याजक एलाजार यांच्याशी बोलला: 2तो 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.
8पल्लचूा मुलगा अिलयाब. 9अलीयाबाची 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. 11परतंु कोरहाच्या कुळातले
इतर लोक मात्र मेले नाहीत. 12 िशमोनाच्या कुळातलीही काही
कुळेनमुवेलाचे नमुवेली कूळ. यामीनाचे यामीनी कूळ. याकीनाचे याकीनी
कूळ. 13 जेरहाचे जेरही कूळ. शौलाचे शौली कूळ. 14ही िशमोनी
कूळातील कूळे. ते एकूण 22,200 होते. 15गाद कुळातून जी कुळे
िनणार्ण झाली ती अशी:सफोनाचे सफोनी कूळ. हग्गीचे हग्गी कूळ. शूनीचे
शूनी कूळ. 16आजनीचे आजनी कूळ. एरीचे एरी कूळ. 17अरोदचे
अरोदी कूळ. अरलीचे अरलेी कूळ. 18गादच्या कूळातील ही कूळे. त्यात
एकूण 40,500 पुरुष होते. 19 जेरहाचे जेरही कूळ. (यहुदाची दोन मुले
एर आिण ओनान हे कनान मध्ये मरण पावले.) 20यहुदाच्या कुळातून
जी कूळे िनमार्ण झाली ती अशी:शेलाचे शेलानी कूळ, पेरसेाचे पेरसेी
कूळ. 21 पेरसेच्या कुळातील ही कूळे: हेस्रोनचे हेस्रोनी कूळ, हामूलचे
हामूली कूळ. 22ही यहुदाच्या कुळातील कुळे. त्यात एकूण 76,500
पुरुष होते. 23इस्साखारच्या कुळातील काही कुळे अशी:तोलाचे तोलाई
कूळ पूवाचे पुवाई कूळ. 24याशूबचे याशूबी कूळ, िशम्रोनचे िशम्रोनी कूळ.
25इस्साखारच्या कुळातील ही कुळे. त्यांत एकूण 64,300 पुरुष होते.
26जुबुलूनच्या कुळातील कुळे:सेरदेचे सेरदेी कूळ, एलोनचे एलोनी कूळ,
याहलेलचे याहलेली कूळ. 27जुबुलूनच्या कुळातील ही कुळे. त्यांत
एकूण 60,500 पुरुष होते. 28योसेफची मुले मनश्शे व एफ्राईम. या
प्रत्येकापासून कुळे िनमार्ण झाली. 29मनश्शेच्या कुळातील
कुळे:माखीरचे माखीरी कूळ (माखीर िगलादचा बाप होता.) िगलादचे
िगलादी कूळ. 30 िगलादची कूळे होती: इयेजेराचे इयेजेरी कूळ, हेलेकचे
हेलेकी कूळ. 31अिस्रयेलाचे अिस्रयेली कूळ. शेखेमाचे शेखेमी कूळ.
32शमीदचे 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. 34ही 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. 37ही 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. 39शफूफामचे शफूफामी कूळ. हुफामचे
हुफामी कूळ. 40 बेलाची कुळे होती: अदर्चे अदीर् कूळ नामानचे नामानी
कूळ. 41ही सगळी कुळे बन्यामीनच्या कुळातील. त्यांतील पुरुषांची
संख्या 45,600 होती. 42दानच्या कुळातील कुळे होती:शूहामचे शूहामी
कूळ.हे कूळे दानच्या कुळातील होते. 43शूहामीच्या कुळात अनेक कुळे
होती. त्यातील पुरुषांची संख्या 64,400 होती. 44आशेरच्या कुळातील
कुळे होती:इम्नाचे इम्नाई कूळ. इश्वीचे इश्वी कूळ. बरीयाचे बरीयाई कूळ.
45बरीयाच्या कुळातील कुळे होती:हेबेरचे हेबेराई कूळ. मलकीएलचे
मलकीएली कूळ. 46 (आशेरला सेरा नावाची मुलगी होती) 47ही सगळे
लोक आशेरच्या कुळातील होते. त्यातील पुरुषांची संख्या 53,400
होती. 48नफतालीच्या कुळातील कुळे होती:यहसेलचे यहसेली कूळ.
गूनीचे गूनी कूळ. 49 येसेरचे येसेरी कूळ व िशल्लेमचे िशल्लेमी कूळ. 50ही
नफतालीच्या कुळातील कुळे. त्यातील पुरुषांची संख्या 45,400 होती.
51 म्हणजे इस्राएलमधील एकूण पुरुषांची संख्या सहा लाख एक हजार
सातशे तीस होती. 52परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 53 “जिमनीचे भाग
करुन ते लोकांना िदले जातील. प्रत्येक कुळातील गणती केलेल्या सवर्
लोकांना पुरशेी इतकी जमीन िमळेल. 54मोठ्या कुळाला जास्त जमीन
िमळेल आिण लहान कुळाला कमी जमीन िमळेल. त्यांना जी जमीन
िमळेल ती त्या कुळात मोजलेल्या माणसांच्या समप्रमाणात असेल.
55पण तू कुठल्या कुळाला कुठली जमीन द्यायची ते ठरवण्यासाठी
िचठ्ठ्याफासे टाक. प्रत्येक कुळाला त्याच्या जिमनीचा भाग िमळेल
आिण त्या जिमनीला त्या कुळाचे नाव िदले जाईल. 56प्रत्येक 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. 59अम्रामच्या 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. 60नादाब, अबीहू, एलाजार व
इथामार यांचे अहरोन वडील होते. 61पण नादाब व अबीहू मेले. ते मेले
कारण त्यांनी परमेश्वराने परवानगी न िदलेल्या अग्नीने अपर्णे केली.
62 लेव्याच्या कुळातील एकूण पुरुषांची संख्या 23000 होती. परतंु
यांची गणती इस्राएलच्या इतर लोकांबरोबर केली नाही. परमेश्वराने इतर
लोकांना जमीन िदली त्यात यांना िहस्सा िमळाला नाही. 63मोशे आिण
याजक एलाजार यांनी ते यादेर्न नदीच्या खोऱ्यात मवाब येथे होते तेव्हा
लोक मोजले. हे यरीहोच्या पिलकडे यादेर्न नदीजवळ होते. 64खूप
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. 65कारण 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.

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.
2या 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.
4याचा अथर् असा की आमच्या विडलांचे नाव पुढे चालू राहणार नाही.
आमच्या विडलांचे नाव पुढे चालू राहणार नाही हे योग्य नाही. त्यांचे नाव
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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. 6परमेश्वर 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.” 8 “इस्राएल लोकांसाठी हा िनयम
कर: ‘जर एखाद्याला मुलगा नसला आिण तो मेला तर त्याच्या मुलींना
त्याचे सवर् काही िमळावे. 9जर त्याला मुलीही नसल्या तर त्याची
िमळकत त्याच्या भावांना िमळावी. 10जर त्याला भाऊही नसला तर
त्याच्या वस्तू त्याच्या विडलांच्या भावाला िमळाव्या. 11जर 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. 12नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “यादेर्न नदीच्या
पूवेर्कडच्या वाळवंटातील डोंगरावर जा. मी इस्राएल लोकांना जी जमीन
देणार आहे ती तुला तेथे िदसेल. 13तू 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.) 15मोशे
परमेश्वराला म्हणाला, 16 “लोक काय िवचार करतात ते परमेश्वर देवाला
कळते. 17परमेश्वरा, मी प्राथर्ना करतो की तू या लोकांसाठीनेता
िनवडशील.” 18 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “नूनाचा मुलगा
यहोशवा. तो खूप शहाणाआहे. 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. 21जर 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.” 22मोशेने परमेश्वराची
आज्ञा पाळली. त्याने यहोशवाला एलाजारच्या आिण लोकांच्या पुढे उभे
राहाण्यास सांिगतले. 23नतंर मोशेने तो नवीन नेता आहे हे
दाखवण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले. परमेश्वराने त्याला
जसे सांिगतले होते तसेच त्याने केले.

नतंर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2इस्राएल
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.
3अग्नीबरोबरची 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. 8दसुरी 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.” 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.” 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. 12प्रत्येक बलैाबरोबर तुम्ही 24 कप पीठ
हीन तेलात िमसळून अपर्ण करा. आिण मेंढ्याबरोबर 16 कप पीठ हीन
तेलात िमसळून द्या. 13प्रत्येक मेंढीबरोबर आठ कप पीठ हीन तेलात
िमसळून अपर्ण करा. ही अग्नीबरोबर द्यायची अपर्णे असतील. त्याचा
सुवास परमेश्वराला आनिंदत करतो. 14तसेच 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. 15प्रत्येक िदवशी करण्यात येणाऱ्या
अपर्णा व्यितिरक्त तुम्ही 1 बकरा परमेश्वराला अपर्ण केला पािहजे. तो
पापापर्ण म्हणून द्यावा. 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. 18या सणाच्या पिहल्या िदवशी
तुम्ही खास सभा बोलावली पािहजे. त्या िदवशी तुम्ही कुठलेही काम
करायचे नाही. 19तुम्ही परमेश्वराला होमापर्णे द्याल. या अपर्णात दोन
बलै, 1 मेंढा आिण 1 वषार्ची सात कोकर ेअसतील. ती दोषरिहत
असावीत. 20या बरोबरच 24 कप पीठ तेलात िमसळून केलेले
धान्यापर्ण प्रत्येक बलैाबरोबर, 21 16 कप पीठ मेंढ्याबरोबर व आठ कप
पीठ प्रत्येक कोकरा बरोबर द्या. 22तुम्ही एक बकराही अपर्ण केला
पािहजे. तुम्हाला शुद्ध करण्यासाठी देण्यात येणार ेते पापापर्ण असेल.
23ही 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. 25नतंर या सणाच्या सातव्या िदवशी
तुम्ही एक खास सभा घ्याल. तुम्ही त्या िदवशी काहीही काम करणार
नाही. 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.
27तुम्ही होमापर्णे द्यावे. अग्नीबरोबर िदलेली ही अपर्णे असतील. तुम्ही
दोन बलै, एक मेंढा व 1 वषार्ची साकोकर ेअपर्ण करा. िह सवर् दोषरिहत
असावीत. 28तुम्ही प्रत्येक बलैाबरोबर 24 कप पीठ तेलात िमसळून
द्यावे. 16 कप पीठ मेंढ्याबरोबर 29व आठ कप पीठ प्रत्येक कोकऱ्या
बरोबर द्यावे. 30स्वत:ला शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही एक बकरा बळी द्या.
31 रोजच्या होमापर्णािशवाय व धान्यपर्णािशवाय तुम्ही ही अपर्णे द्या.
प्राणी आिण पेय दोषरिहत आहेत याची खात्री करा.

“सातव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी खास सभा असेल.
त्या िदवशी तुम्ही काहीही काम करणार नाही. हा
कणार्वाजवण्याचा िदवस आहे. 2तुम्ही होमापर्णे द्याल.

त्याचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत करील. तुम्ही एक बलै, एक मेंढा
आिण एक वषार्ंची सात कोकर ेअपर्ण करा. ती सवर् दोषरिहत असावीत.
3तुम्ही 24 कप पीठ तेलात िमसळून बलैाबरोबर, 16 कप पीठ
4मेंढ्याबरोबर व आठ कप पीठ प्रत्येक कोकराबरोबर अपर्ण कराल.
5 एक बकरासुद्धा पापापर्ण म्हणून द्या. त्यामुळे तुम्ही शुद्ध व्हाल.
6अमावास्याचे होमापर्ण 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.
7 “सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी एक खास सभा बोलावण्यात
येईल. त्या िदवशी तुम्ही अन्न घ्यायचे नाही आिण काही कामही करायचे
नाही. 8तुम्ही 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 10मेंढ्या बरोबर आिण आठ
कप पीठ प्रत्येक कोकरा बरोबर अपर्ण केले पािहजे. 11पापापर्ण म्हणून
तुम्ही एक बकराही अपर्ण कराल. प्रायिश्चत्ताच्यािदवशी करावयाच्या
पापापर्णाबरोबरच ही अपर्णे द्यायची. तसेच रोजच्या बळीच्या, धान्याच्या
व पेयाच्या अपर्णाबरोबर ही अपर्णे करावीत. 12 “सातव्या मिहन्याच्या
पधंराव्या िदवशी एक खास सभा असेल. तो मडंपाचा सण असेल. त्या
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िदवशी तुम्ही काहीही काम करायचे नाही आिण परमेश्वरासाठी सात
िदवसांची खास सुट्टी साजरी करायची. 13तुम्ही होमापर्णे करावीत. ही
अग्नीबरोबर करावयाची अपर्णे आहेत. त्यांचा सुवास परमेश्वराला
आनिंदत करील. तुम्ही 13 बलै, 2 मेंढे, 14कोकर ेअपर्ण कराल. ते सवर्
दोषरिहत असले पािहजेत. 14तुम्ही 24 कप पीठ तेलात िमसळून
प्रत्येक बलैाबरोबर, 16 कप पीठ प्रत्येक मेंढ्याबरोबर व 15आठ कप
पीठ प्रत्येक कोकरा बरोबर अपर्ण करावे. 16तुम्ही 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. 18बलै, 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. 21बलै, मेंढे आिण कोकरे
यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण व पेयापर्ण केले पािहजे.
22पापापर्ण 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. 24बलै, मेंढे व कोकर े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 27बलै, मेंढे व कोकर े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.
30बलै, 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. 33बलै, 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. 36तुम्ही 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. 37प्रत्येक
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.” 40मोशेने परमेश्वराच्या या सवर् आज्ञा
इस्राएल लोकांना सांिगतल्या.

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. 4जर
ितच्या विडलांनी या वचनाबद्दल ऐकले आिण ते सहमत झाले तर त्या
स्त्रीने वचनाप्रमाणे केले पािहजे. 5पण 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. 8पण 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. 10लग्न 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. 12पण 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. 13लग्न झालेल्या स्त्रीने परमेश्वराला काही वचन िदले
असेल िंकवा काही गोष्टी सोडण्याचेवचन ितने िदले असेल िंकवा ितने
देवाला काही खास वचन िदले असेल. 14नवरा यापकैी कुठल्याही
वचनाला मनाई करु शकतो. िंकवा त्यापकैी कुठल्याही वचनाची पूणर्ता
करण्याची परवानगी तो देऊ शकतो. 15पण जर नवऱ्याने वचनांबद्दल
ऐकले आिण त्यांच्यावर त्याने बदंी आणली तर ितने िदलेले वचन
मोडण्याला तो जबाबदार असेल.” 16परमेश्वराने मोशेला या आज्ञा
िदल्या. या एक पुरुष आिण त्याची बायको यांच्याबद्दलच्या आज्ञा आिण
वडील व वडीलांच्या घरी राहणारी मुलगी यांच्याबद्दलच्या या आज्ञा
आहेत.

परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला: 2 “मी इस्राएल
लोकांना िमद्यान्यांचा सूड घ्यायला मदत करीन. मोशे, तू
त्यानतंर मरशील.”101 3 तेव्हा मोशे लोकांशी बोलला. तो

म्हणाला, “तुमच्यातल्या काहींची सिैनक म्हणून िनवड करा. परमेश्वर
त्यांचा उपयोग िमद्यान्याचा सूड घेण्यासाठी करील. 4इस्राएलच्या
प्रत्येक वंशातून 1000 लोक िनवडा. 5 म्हणजे इस्राएलमधून 12,000
सिैनक होतील.” 6मोशेने त्या 12,000 लोकांना लढाईवर पाठवले.
त्याने त्यांच्याबरोबर याजक एलाजारचा मुलगा िफनहास याला पाठवले.
िफनहासने बरोबर पिवत्र गोष्टी, रणिंशगे आिण तुताऱ्या घेतल्या. 7लोक
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. 9इस्राएल 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 12मोशे, 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. 13नतंर मोशे, याजक एलाजार आिण लोकांचे पुढारी सिैनकांना
भेटण्यासाठी छावणीबाहेर गेले. 14मोशे सिैनकांच्या प्रमुखावर खूप
रागावला. तो यदु्धावरुन परतलेल्या 1000 सिैनकांच्याप्रमुखावर आिण
100 सिैनकांच्या प्रमुखावर खूप रागावला. 15मोशे त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही िस्त्रयांना िजवंत का ठेवले? 16या िस्त्रया इस्राएलच्या पुरुषांसाठी
वाईट आहेत. लोक परमेश्वरा पासून दरू जातील. बलामच्या वेळी झाले
तसे होईल. परमेश्वराच्या लोकांना पुन्हा रोगराई येईल. 17आताच
िमद्यानाच्या सवर् मुलांना ठार मारा आिण पुरुषाबरोबर रािहलेल्या सवर्
िस्त्रयांना मारून टाका. कुठल्याही पुरुषाबरोबर लैंिगक संबधं असलेल्या
सवर् िस्त्रयांना मारून टाका. 18आिण नतंर तुमच्या पकैी ज्यांनी
दसुऱ्यांना मारले असेल त्यांनी सात िदवस तळाच्या बाहेर राहावे.
19तुम्ही प्रेताला केवळ हात जरी लावला असला तरीही तुम्ही बाहेर
राहावे. ितसऱ्या िदवशी तुम्ही स्वत:ला आिण तुमच्या कैद्यांना शुद्ध करा.
हीच गोष्ट पुन्हा सातव्या िदवशीही करा. 20तुम्ही तुमचे सवर् कपडे धुवा.
लाकूड, लोकर आिण चामडे यांपासून बनवलेल्या वस्तू धुवा. तुम्ही शुद्ध
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झालेच पािहजे.” 21नतंर याजक एलाजार सिैनकांशी बोलला. तो
म्हणाला, “परमेश्वराने मोशेला सांिगतले ते हे िनयम आहेत. यदु्धावरुन
परत आलेल्या सिैनकांसाठी हे िनयम आहेत. तुम्ही सोने, चांदी, तांबे,
22लोखडं, पत्रा िंकवा िशसे अग्नीत टाकले पािहजे. नतंर त्या वस्तू खास
पाण्याने धुवाव्यात म्हणजे त्या शुद्ध होतील. 23जर काही वस्तू अग्नीत
टाकता येत नसतील तर त्या तुम्ही िविशष्ट पाण्याने धुवाव्यात.
24सातव्या िदवशी तुम्ही तुमचे सवर् कपडे धुवा. नतंर तुम्ही शुद्ध व्हाल
त्यानतंर तुम्ही तळावर येऊ शकता.” 25नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
26 “सिैनकांनी जे कैदी, प्राणी आिण इतर गोष्टी यदु्धावरुन आणल्या
आहेत त्यांची मोजदाद एलाजार याजक, तू आिण नेत्यांनी करावी.
27नतंर यदु्धावर गेलेल्या सिैनकांत आिण इस्राएलच्या इतर लोकांत
त्यांची वाटणी करा. 28यदु्धावर 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. 29यदु्धावरून सिैनकांनी आणलेल्या लुटीचा त्यांच्यातला अधार्
भाग घ्या. नतंर त्या वस्तू याजक एलाजारला द्या. तो भाग परमेश्वराचा
आहे. 30नतंर 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. 32सिैनकांनी
675000 बकऱ्या, 33 72,000 गायी, 34 81,000 गाढवे 35आिण
32,000 िस्त्रयां आणल्या. (यांत कोणत्याही पुरुषाबरोबर लैंिगक संबधं
न आलेल्या िस्त्रयांचाच फक्त समावेश आहे) 36यदु्धावर गेलेल्या
सिैनकांना 337500 मेंढ्या िमळाल्या. 37 त्यांनी 675मेंढ्या
परमेश्वराला िदल्या. 38सिैनकांना 36,000 गायी िमळाल्या. त्यांतील
72गायी त्यांनी परमेश्वराला िदल्या. 39सिैनकांना 30,500 गाढवे
िमळाली. त्यांतील 61गाढवें त्यांनी परमेश्वराला िदले. 40सिैनकांना
16,000 स्त्रीया िमळाल्या. त्यांपकैी 32त्यांनी स्त्रीया परमेश्वराला
िदल्या. 41मोशेने परमेश्वराच्या या सवर् भेटी त्याच्या आजे्ञनुसार याजक
एलाजारला िदल्या. 42नतंर मोशेने लोकांतल्या िहश्श्याच्या अध्यार्
भागाची मोजणी केली. हा यदु्धावर गेलेल्या सिैनकांकडून मोशेने घेतलेला
अधार् भाग होता. 43लोकांना 337,500 मेंढ्या. 44 36,000 गायी,
45गाढवे 30,500 46आिण 16,000 िस्त्रया िमळाल्या. 47प्रत्येक 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. 48नतंर सिैनकांचे
पुढारी (1000 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.” 51मोशेने
सोन्याच्या सवर् वस्तू घेतल्या आिण त्या याजक एलाजारला िदल्या.
52हजार आिण शभंर सिैनकावरच्या प्रमुखांनी जे सोने परमेश्वरला िदले
त्याचे वजन 420 पौंडहोते. 53सिैनकांनी त्यांना यदु्धात िमळालेल्या
इतर वस्तू स्वत:जवळ ठेवल्या. 54मोशे 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.

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. 3अटारोथ, दीबोन, याजेर, िनम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो व
बौन यांच्या आसपास असलेल्या प्रदेशाचा समावेश होतो. 4 ते म्हणले,
“आम्ही तुमचे गुलाम आहोत. आमच्याकडे खूप गायी आहेत आिण

इस्राएलच्या लोकांसाठी देवाने जी जमीन िंजकली ती खूप चांगली आहे.
5जर 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, “स्वत:
इथे राहून तुम्ही तुमच्या भावाना लढायला पाठवाल का? 7तुम्ही
इस्राएल लोकांना का िनरूत्सािहत करीत आहात? तुम्ही त्यांना नदी पार
करण्याच्या इच्छेपासून परावृत कराल आिण परमेश्वराने त्यांना िदलेली
जमीन तुम्ही घ्याल. 8तुमच्या 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. 10परमेश्वर 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. 12फक्त 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 ठेवले. 14आिण आता
तुमच्या वाडविडलांनी जी गोष्ट केली तीच तुम्ही करीत आहात. पाप्यांनो
परमेश्वराने त्याच्या लोकांवर आणखी रागवावे अशी तुमची इच्छा आहे
का? 15जर तुम्ही परमेश्वराची भिक्त करायचे सोडले तर परमेश्वर इस्राएल
लोकांना अिधक काळ वाळवंटात ठेवील आिण नतंर तुम्ही त्या सवर्
लोकांचा नाश कराल.” 16पण 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. 18इस्राएलमधल्या प्रत्येकाने त्याच्या
वाट्याची जमीन घेतल्यािशवाय आम्ही परत येणार नाही. 19यादेर्न
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.
21तुमच्या सनै्याने यादेर्न नदी पार करून शत्रु सनै्याला या प्रदेशातून
हाकलले पाहीजे. 22सगळा 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. 23पण जर तुम्ही या गोष्टी केल्या नाहीत तर
तुम्ही परमेश्वरािवरुद्ध पाप कराल आिण तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला
शासन होईल याची खात्री बाळगा. 24तुमच्या मुलांसाठी शहर ेबसवा
आिण जनावरांसाठी गोठे बांधा. पण तुम्ही वचन िदल्याप्रमाणे सार ेकाही
करा.” 25नतंर रऊबेन आिण गादच्या कुटंुबातील लोक मोशेला म्हणाले,
“आम्ही तुझे नोकर आहोत. तू आमचा मालक आहेस म्हणून तू जे
सांगतोस ते आम्ही करु. 26आमच्या बायका, मुले आिण आमची सवर्
जनावर ेिगलाद शहरात राहतील. 27पण आम्ही, तुझे नोकर यादेर्न नदी
पार करु. आम्ही परमेश्वरापुढे लढाईस जाऊ. जसे आमचा धनी सांगत
आहे.” 28याप्रमाणे त्यांनी वचन िदले. ते मोशे, याजक एलाजार, नूनाचा
मुलगा यहोशवा आिण इस्राएलचे सवर् कुटंुबप्रमुख या सवार्ंनी ते ऐकले.
29मोशे 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. 30पण ते तुमच्या सनै्याबरोबर जाण्यात अपयशी
ठरले तर कनानमध्ये तुमच्यामध्ये त्यांना जमीन िमळेल.” 31गाद आिण
रऊबेनच्या लोकांनी उत्तर िदले. “आम्ही परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे
सवर्काही करण्याचे वचन देतो. 32आम्ही यादेर्न नदी पार करु आिण
लढाईत परमेश्वरापुढे कनानच्या प्रदेशात जाऊ. आमच्या देशाचा प्रदेश
यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला आहे.” 33 तेव्हा मोशेने ती जमीन गादच्या,
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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. 34गादच्या लोकांनी दीबोन,
अटारोथ, अरोएर, 35अटारोथ-शोफान, याजेर यागबहा, 36 बेथिनम्रा
आिण बेथ-हारान ही शहर ेवसवली. त्यांनी शहराभोवती तटबदंी
उभारली आिण त्यांच्या जनावरांसाठी गोठे बांधले. 37 रऊबेनच्या
लोकांनी हेशबोन, एलाले, िकयार्थाईम. 38नबो व बाल-मौन आिण
िसबमाह ही शहर ेवसवली. त्यांनी पुन्हा वसवलेल्या शहरांना जुनीच नावे
िदली. पण नेबो आिण बाल-मोनचे नांव त्यांनी बदलले. 39माखीरच्या
कुटंुबातील लोक िगलादला गेले (माखीर मनश्शेचा मुलगा होता.) त्यांनी
त्या शहराचा पराभव केला. तेथे राहणाऱ्या आमोरी लोकांचा त्यांनी
पराभव केला. 40मोशेने िगलाद मनश्शेच्या कुटंुबातील माखीरला िदले.
म्हणून त्याचे कुटंुब तेथे रािहले. 41मनश्शेच्या कुटंुबातील याईर याने
छोट्या शहरांचा पराभव केला. नतंर त्याने त्यांना याईरची शहर ेअसे
म्हटले. 42नोबहने कनाथ व त्याच्या आसपासच्या छोट्या शहरांचा
पराभव केला. नतंर त्याने त्या जागेला आपले नाव िदले.

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: 3पिहल्या 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. 5इस्राएल 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. 8लोकांनी पीहहीरोथ सोडले आिण ते समुद्रामधून चालत
गेले. ते वाळवंटाकडे गेले. नतंर ते तीन िदवस वाळवंटातून चालत होते.
लोकांनी मारा येथे तळ िदला. 9लोकांनी मारा सोडले व ते एिलमला
जाऊन रािहले. ितथे 12 पाण्याचे झर ेहोते आिण 70 खजुराची झाडे
होती. 10लोकांनी 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. 13लोकांनी दफका
सोडले व ते आलूश येथे रािहले. 14लोकांनी आलूश सोडले व
रिफिदमला तळ िदला. त्या जागी िपण्यासाठी पाणी नव्हते.
15 1लोकांनी 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. 18हसेरोथ येथून त्यांनी
िरथमाला तबंू ठोकले. 19 िरथमा सोडून ते िरम्मोन-पेरसेला आले.
20 िरम्मोन-पेरसे सोडल्यावर त्यांनी िलब्नाला तळ िदला. 21लोकांनी
िलब्ना सोडले व िरस्सा येथे तळ िदला. 22 िरस्सा सोडून ते कहेलाथा
येथे तळ िदला. 23लोकांनी कहेलाथा सोडले व त्यांनी शेफेर पवर्तावर
तबंू ठोकले. 24 शेफेर पवर्त सोडून लोक हरादांत आले. 25लोकांनी
हरादा सोडले व मकहेलोथ येथे तळ िदला. 26मकहेलोथ सोडून ते
तहथाला आले. 27लोकांनी तहथा सोडले व ते तारहला आले.
28तारह सोडून त्यांनी िमथकाला तळ िदला. 29लोकांनी िमथका
सोडले व हशमोना येथे तबंू ठोकले. 30हशमोना सोडून ते मोसेरोथला
आले. 31 त्यांनी मोसेरोथ सोडले व बनेयाकानला तळ िदला.
32बनेयाकान सोडून ते होर-हािगदगादला आले. 33होर-हािगदगाद
सोडून त्यांनी याटबाथाला तबंू ठोकले. 34याटबाथा येथून ते अब्रोनाला
आले. 35अब्रोनाहून त्यांनी एसयोन-गेबेर येथे तळ िदला. 36लोकांनी
एसयोन-गेबेर सोडले व त्यांनी त्सीन वाळवंटात कादेश येथे तबंू ठोकले.
37लोकांनी कादेश सोडले व त्यांनी होरला तबंू ठोकले. अदोम देशाच्या
सीमेवरील हा एक पवर्त होता. 38याजक अहरोनने परमेश्वराची आज्ञा
पाळली व तो होर पवर्तावर गेला. अहरोन त्याजागी मरण पावला. हा

इस्राएल लोकांनी िमसर देश सोडल्याचा चाळीसाव्या वषार्च्या पाचव्या
मिहन्याचा पिहला िदवस होता. 39अहरोन होर पवर्तावर मेला तेव्हा तो
123वषार्चा होता. 40कनान देशातील नेगब जवळ अराद शहर होते.
अदर् येथे असलेल्या कनानी राजाने इस्राएलचे लोक येत असल्याबद्दल
ऐकले. 41लोकांनी होर पवर्त सोडला व सलमोनाला तबंू ठोकले.
42 त्यांनी सलमोना सोडले व ते पुनोनला आले. 43पूनोन सोडून त्यांनी
ओबोथला तळ िदला. 44लोकांनी ओबोथ सोडले व ते इये-अबािरमला
आले. हे मवाब देशाच्या सीमेवर होते. 45मग ईयीमाहून (इये-अबािरम)
ते दीबोन-गादला आले. 46लोकांनी दीबोन-गाद सोडले व अलमोन
िदबलाथाईमला आले. 47अलमोन-िदलाथाईमहून त्यांनी नबोजवळच्या
अबारीम पवर्तावर तबंू ठोकले. 48लोकांनी 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. 53तुम्ही
तो प्रदेश घ्या आिण ितथेच रहा. कारण मी हा प्रदेश तुम्हाला देत आहे.
तो तुमच्या कुटंुबाचा होईल. 54तुमच्यातील 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 स्वत:चा 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. 56मी
तुमच्याबाबत काय करणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवले आहे. आिण
जर तुम्ही त्यांना त्या देशात राहू िदले तर मी ते सवर् तुमच्याबाबतीत
करीन.”

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. 3दिक्षणे

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. 5असमोनहून ती िमसर देशाच्या
नदीपयर्ंत जाईल आिण भूमध्यसमुद्रात ितची समाप्ती होईल. 6तुमची
पिश्चमेकडची सीमा म्हणजे भूमध्यसमुद्र (महासमुद्र). 7तुमची
उत्तरकेडची सीमा भूमध्यसमुद्रात सुरु होईल व होर पवर्ताकडे जाईल
(लेबानान मध्ये). 8होर पवर्तावरुन ती लेबो-हमासला जाईल व तेथून
सदादला. 9नतंर ती सीमा िजप्रोनला जाईल व हसर-एनानला ती
संपेल. तेव्हा ती तुमची उत्तर सीमा. 10तुमची पूवर् सीमा एनानजवळ सुरु
होईल व ती शफामपयर्ंत जाईल. 11शफामपासून ती अईनच्या पूवेर्कडे
िरब्लाला जाईल. ती सीमा गालीली तलावाजवळच्या पवर्तांच्या
रांगापयर्ंत जाईल. 12आिण 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.” 16नतंर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला,
17 “जिमनीची िवभागणी करण्यासाठी तुला या माणसांची मदत होईल:
याजक एलाजार आिण नूनाचा मुलगा यहोशवा. 18आिण सवर् कुळांचे
प्रमुख. प्रत्येक कुळाचा एक प्रमुख असेल. ते लोक जिमनीची िवभागणी
करतील. 19प्रमुखांची ही नावे आहेत:यहुदाच्या वंशातला यफुन्नेचा

गणना 32:34 96 गणना 34:19



35

36

मुलगा कालेब. 20 िशमोनेच्या कुटंुबातील अम्मीहुदाचा मुलगा शमुवेल.
21बन्यािमनच्या कुटंुबातील िकसलोनच्या मुलगा अलीदाद. 22दानी
कुटंुबातील यागलीचा मुलगा बुक्की. 23योसेफच्या वंशातील मनश्शेच्या
कुटंुबातील एफोदचा मुलगा हन्नीएल. 24 एफ्राईम कुटंुबातील िशफटानचा
मुलगा कमुवेल. 25जबुलून वंशातील पनार्कचा मुलगा अलीसाफान.
26इस्साखार वंशातील अज्जानचा मुलगा पलटीयेल. 27आशेरी
वंशातील शलोमीचा मुलगा अहीहूद. 28आिण नप्ताली वंशातील
अम्मीहुदाचा मुलगा पदाहेल.” 29परमेश्वराने कनानच्या भूमीची इस्राएल
लोकांमध्ये वाटणी करण्यासाठी या माणसांची िनवड केली.

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 शहरे
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. 4तुम्ही तुमच्या
प्रदेशातील िकती भाग लेवी लोकांना देणार? 5शहरांच्या तटबदंीपासून
1500 फूट भाग लेवी लोकांच्या मालकीचा असेल. 3000 फूट पूवेर्ला
आिण 3000 हात दिक्षणेला, 3000 हात फिश्चमेला आिण 3000 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 42शहर ेतुम्ही लेवींना द्या.
7 म्हणजे तुम्ही एकूण 48 शहर ेलेवींना द्या. त्या शहरांभोवतालची
जमीनही तुम्ही लेवींना द्या. 8इस्राएलच्या मोठ्या कुटंुबांना जिमनीचे
मोठे तुकडे िमळतील आिण लहान कुळांना लहान तुकडे िमळतील.
म्हणून मोठी कुळे जास्त शहर ेआिण लहान कुळे थोडी शहर ेलेवींना
देतील.” 9नतंर 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. 13अशी 6 संरक्षक शहर ेअसतील. 14यापकैी तीन शहर ेयादेर्न
नदीच्या पूवेर्ला असतील आिण तीन शहर ेकनानच्या प्रदेशात यादेर्न
नदीच्या पिश्चमेला असतील. 15ही शहर ेइस्राएलच्या नागिरकांसाठी,
परदेशी नागािरकासाठी आिण प्रवाशांसाठी शरणपुर े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. 17आिण
जर एखाद्याने दगड घेऊन कुणाला मारले तर त्यानेसुध्दा मेले पािहजे.
(पण त्या दगडाचा आकार एखाद्याला मारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या
दगडाएवढा असला पािहजे.) 18आिण जर एखादा माणूस कुणाला
मारण्यासाठी लाकडाच्या तुकड्याचा उपयोग करीत असेल तर तो
माणूस सुद्धा मेला पाहीजे. (हा लाकडाचा तुकडा म्हणजे सामान्यत:
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. 21जर 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. 24जर असे घडले तर काय करायचे ते समाजाने
ठरवायचे. मेलेल्या माणसाच्या कुटंुबातील एखादा माणूस त्याला मारु
शकतो की नाही ते लोक न्यायालयाने ठरवायचे. 25जर 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 27आिण 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 स्वत:च्या
प्रदेशात जाऊ शकतो. 29तुम्हा 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. 31जर 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. 34मी परमेश्वर आहे. मी तुमच्या देशांत
इस्राएल लोकांबरोबर राहीन. मी ितथे राहणार आहे. म्हणून ती जागा
िनष्पाप लोकांच्या रक्ताने अशुद्ध करु नका.”

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. 3कदािचत 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? 4लोक
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?” 5मोशेने इस्राएल लोकांना ही आज्ञा केली: ही परमेश्वराची
आज्ञा होती, “योसेफच्या कुटंुबातील ह्या लोकांचे म्हणणे बरोबर आहे.
6सलाफहादच्या मुलींसाठी परमेश्वराची ही आज्ञा आहे: “जर तुम्हाला
कोणशी लग्न करायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या कुळातील कोणाशी तरी
लग्न करा. 7यामुळे इस्राएल लोकांमध्ये जमीन एका कुळाकडून दसुऱ्या
कुळाकडे जाणार नाही. आिण प्रत्येक इस्राएली माणसाला त्याच्या
पूवर्जांकडून िमळालेली जमीन ठेवता येईल. 8आिण 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.” 10सलाफहादच्या
मुलींनी परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आज्ञांचे पालन केले. 11 म्हणून
सलाफहादच्या महाला, ितरसा, होग्ला, िमल्का व नोआ यांनी त्यांच्या
चुलत भावांशी लग्न केले. 12 त्यांचे नवर ेमनश्शेच्या कुळातील होते.
म्हणून त्याची जमीन त्यांच्या विडलांच्या कुळाकडेच रािहली.
13परमेश्वराने यादेर्न नदीजवळ मवाबमधील पलीकडे मोशेला िदलेल्या
या आज्ञा आहेत.
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अनुवादअनुवाद

यादेर्नेच्या पूवेर्स रानातील अराबांत सुफासमोर, परान ,
टोफेल,लाबन, ह्सेरोथ व िद-जाहाब ह्यांच्या दरम्यान जी वचने
मोशे सवर् इस्त्राएलांशी बोलला ती ही 2होरबेा (िसनाई) पासून

कादेश - बण्यार्पयर्ंतची वाट सेईर डोंगरांच्या मागे फक्त अकरा िदवसांची
आहे. 3पण 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 त्यर्ंने सांिगतले. 4अमोऱ्यांचा 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.) 5परमेश्वराच्या 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. 7आता 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. 8पाहा 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.”‘ 9मोशे पुढे म्हणाला, “तेव्हा मी
तुम्हाला सांिगतले होते की मी एकटा तुमचा सांभाळ करु शकणार नाही.
10आिण आता तर तुमची संख्या िकतीतरी वाढली आहे. परमेश्वर
देवाच्या कृपेने ती वाढून आकाशातील ताऱ्यांइतकी झाली आहे.
11तुमच्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर ह्याच्या कृपेने ती आणखी वाढून
आत्ताच्या हजारपट होवो आिण त्याने कबूल केल्याप्रमाणे त्याचा
आशीवार्द तुम्हाला िमळो. 12पण 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, पन्नासावर, 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. 17कोणालाही 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. 18तुमच्या इतर
कतर्व्यांबद्दलही मी तेव्हाच तुम्हांला सांिगतले होते.कनानात पाठवलेले
हेर 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. 21हा प्रदेश तुमचाच आहे. तुमच्या पूवर्जांचा परमेश्वर ह्याच्या
आजे्ञनुसार तो हस्तगत करा. कचरु नका व कशाचीही भीती बाळगू

नका. 22पण 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 मािहत्ती 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. 27तुम्ही
आपापल्या तबंूत जाऊन कुरकुर करत म्हणालात की परमेश्वर आमचा
द्वेष करतो. अमोऱ्यांच्या हातून आमचा नाश व्हावा म्हणूनच आम्हाला
त्याने िमसर देशातून बाहेर काढले. 28आता 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. 30स्वत: 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. 33प्रवासात तो
तुमच्यासाठी मुक्कामाचे िठकाण शोधायला तसेच रात्री अग्नीत व िदवसा
मेघात प्रकट होऊन तुम्हाला मागर्दशर्न करायला तुमच्यापुढे चालत
असे. 34 “परमेश्वराने तुमचे बोलणे ऐकले व तो संतापला. कठोरपणे
शपथपूवर्क तो म्हणाला, 35 ‘तुमच्या पूवर्जांना कबूल केलेला हा उत्तम
प्रदेश या कृतन्घ िपढीतील एकाच्याही दृष्टीस पडणार नाही. 36यफुन्नेचा
मुलगा कालेब मात्र तो पाहील. त्याचे पाय या भूमीला लागले आहेत.
त्याला व त्याच्या वंशजांना मी ही भूमी देईल. कारण तो परमेश्वराचा खरा
अनुयायी आहे.’ 37 “तुमच्यामुळे परमेश्वराचा माझ्यावरही कोप झाला. तो
म्हणाला, ‘मोशे, तूही या प्रदेशात प्रवेश करणार नाहीस. 38पण तुझ्या
सेवेस हजर राहणारा, नूनाचा मुलगा यहोशवा तेथे जाईल. त्याला तू
प्रोत्साहन दे कारण इस्राएलांना तोच देश वतन म्हणून िमळवून देईल.’
39 “परमेश्वर 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. 40पण 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. 45मग तुम्ही
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परत येऊन परमेश्वराकडे मदतीसाठी याचना केलीत. पण त्याने तुमचे
काहीही ऐकले नाही. 46 तेव्हा तुम्ही कादेश येथे बरचे िदवस रािहलात.

“मग परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे आपण मागे िफरुन तांबड्या
समुद्राच्या वाटेने रानात िनघालो आिण बरचे िदवस सेईर
डोंगराभोवती िफरत रािहलो. 2परमेश्वर तेव्हा मला म्हणाला,

3 ‘या डोंगराभोवती तुम्ही फार िदवस िफरत रािहला आहात. आता
उत्तरकेडे वळा. 4आिण 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. 6तुमच्या
अन्नपाण्याचा खचर् तुम्ही त्यांना द्या. 7तुमच्या सवर् कायार्त तुमचा देव
परमेश्वर याचे तुम्हाला आशीवार्द आहेत. तुमच्या या रानातील
वाटचालीकडे त्याचे लक्ष आहे. गेली चाळीस वषेर् तुमचा देव परमेश्वरा
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. 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.”‘ 10पूवीर् तेथे एमी लोक राहात
असत. ते बहुसंख्य, िधप्पाड व अनाकी लोकांप्रमाणे महाकाय होते.
11या एमींना लोक अनाकी यांच्यासारखे रफेाई समजत असत. पण
मवाबी लोक त्यांना एमी म्हणतात. 12पूवीर् सेईरात होरी लोकही राहात
असत. पण एसावांनी त्यांची जमीन बळकावली, होरींचा संहार केला व
तेथे स्वत: 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. 14कादेश-बणयार् 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 17परमेश्वर 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 रफेाई देश
असेही म्हणतात. पूवीर् तेथे रफेाई लोकांची वस्ती होती. अम्मोनी त्यांना
जमजुम्मी म्हणत. 21जमजुम्मी संख्येने पुष्कळ व सशक्त होते. अनाकी
लोकांप्रमाणे ते िधप्पाड होते. पण त्यांच्या 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. 23कफतोरी
लोकांबद्दलही हेच म्हणता येईल. त्यांचा कफतोराहून आलेल्या लोकांनी
उच्छेद करुन त्यांची भूमी बळकावली आिण आता ते तेथे राहात आहेत.
24 “पुढे परमेश्वर मला म्हणाला, ‘आता उठा व आणेर्नचे खोर ेओलांडून
जा. हेशबोनचा अमोरी राजा सीहोन याच्याबरोबरच्या यदु्धात मी तुम्हाला
यश देईन. त्याचा देश ताब्यात घ्या. 25तुमच्यािवषयी मी सवर् लोकांच्या
मनात दहशत िनमार्ण करीन. तुमचे नाव ऐकताच ते भयभीत होतील.’
26 “मग मी कदेमोथच्या रानातून हेशबोनचा राजा सीहोन याच्याकडे
दतंूकरवी सलोख्याचा िनरोप पाठवला की, 27तुमच्या देशातून
आम्हाला जाऊ दे. आमची वाट सोडून आम्ही डावी उजवीकडे वळणार
नाही. आम्हाला खायला प्यायला लागेल ते आम्ही चांदीच्या मुद्रा देऊन
िवकत घेवू. 28आम्हाला फक्त इथून पलीकडे जाऊ दे.
29यादेर्नपलीकडे 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 अडेलतटु्ठ 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. 32आिण अशा वेळी सीहोन व
त्याची प्रजा याहस येथे लढाईसाठी सज्ज झाले. 33 3पण आमच्यावर
परमेश्वर परमेश्वर देवाची कृपा होती म्हणून आम्ही त्याचा, त्याच्या मुलांचा
व प्रजेचा पराभव करु शकलो. 34 त्याच्या कके्षतील सवर् नगरांचा आम्ही
ताबा घेतला. कोणालाही िजवंत ठेवले नाही. 35 तेथील पशुधन आिण
मौल्यवान िचजा मात्र आम्ही आमच्यासाठी घेतल्या. 36आणेर्न
खोऱ्याच्या कडेला वसलेले अरोएर नगर, खोऱ्याच्या मध्यावरील एकनगर
तसेच आणेर्न खोर ेते िगलाद या टापूतील सवर् नगर,े परमेश्वर आमच्या
पाठीशी असल्यामुळे आम्ही िंजकून घेतली. आम्हाला दगुर्म असे एकही
नगर नव्हते. 37अम्मोन्यांचा प्रदेश वगळता फक्त यब्बोक नदीच्या
िकनाऱ्यावर तसेच डोंगराळ प्रदेशातील नगरांकडे आम्ही मोचार् वळवला
नाही. कारण आमच्या परमेश्वराने तेथे जाण्यास बदंी केली होती.

“मग आपण वळसा घेऊन बाशानच्या वाटेने िनघालो. तेव्हा
एद्राई येथे बाशानचा राजा ओग आिण त्याची सेना यदु्धासाठी
सामोरी आली. 2परमेश्वर 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. 4मग
ओगच्या अखत्यारीतील सवर्च्या सवर् साठ नगर ेम्हणजे अगेार्बचा सारा
प्रदेश घेतला. बाशानातले ओगचे राज्य ते हेच. 5या 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-
कोणालाही म्हणून िशल्लक ठेवल नाही. 7गुरढंोर 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.) 10माळावरील
सवर् नगर,े सगळा िगलाद प्रांत तसेच बाशानच्या ओगच्या राज्यातील
सलका व एद्रई सकट सवर् प्रांत आपण काबीज केला.” 11 रईे लोकांपकैी
बाशानचा राजा ओग तेवढा अजून िजवंत होता. त्याचा पलगं लोखडंाचा
होता. तो पलग ंतेरा फूट लांब आिण सहा फूट रंुद होता. अम्मोन्यांच्या
रब्बा नगरात तो अजूनही आहे.) 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. 14मनश्शेचा मुलगा याईर याने गशूरी आिण माकाथी ह्यांची
सीमेपयर्ंत 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. 17पिश्चमेला 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.
19तुमच्या बायका, मुलेबाळे आिण गायीगुर े(ती बरीच आहेत हे मला
माहीत आहे) इथेच मी िदलेल्या प्रदेशात राहतील. 20यादेर्न 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
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ज्या ज्या राज्यात तू जाशील त्या सवार्ंचे परमेश्वर असेच करील.
22 तेथील राजांना घाबरु नका. कारण यदु्धात तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या
बाजूने लढणार आहे.’ 23 “मग मी माझ्यासाठी काहीतरी िवशेष
करण्यासाठी परमेश्वराची आळवणी केली. मी म्हणालो, 24 ‘परमेश्वर, 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. 28यहोशवाला 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.”

“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. 2माझ्या 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. 4पण
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?े 8ज्या िवधी
आिण िनयमांची िशकवण मी तुम्हाला िदली तसे िनयमशासत्र असणारे
दसुर ेराष्ट्र  तरी कोठे आहे? 9पण तुम्ही हे डोळ्यांत तेल घालून जपले
पािहजे. नाही तर तुम्ही ज्या गोष्टी पािहल्या आहेत त्या िवसरुन जाल.
आपल्या मुला नातवंडांना त्याची मािहती द्या. 10तुम्ही 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.’ 11मग तुम्ही जवळ आलात व
पवर्ताच्या पायथ्याशी उभे रािहलात. तेव्हा डोंगर उभा पेटला होता व
त्याच्या ज्वाळा आकाशाला िभडल्या होत्या. सवर्त्र काळेकुट्ठ ढग आिण
अधंार पसरला होता. 12परमेश्वर त्या अग्नीतून तुमच्याशी बोलला.
तुम्हाला आवाज ऐकू आला पण िदसले काहीच नाही. फक्त वाणी ऐकू
आली. 13परमेश्वराने 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 स्वत:ला िबघडवू नका. स्त्री िंकवा
पुरुषासारखी िदसणारी मूतीर् करु नका. 17जिमनीवरील प्राणी िंकवा
आकाशात उडणारा पक्षी, 18जिमनीवर सरपटणारा जीव िंकवा
समुद्रातील मासा अशासारखीही मूतीर् करु नका. 19तसेच आकाशातील
सूयर्, चंद्र, तार ेआिण इतर गोष्टी पाहाताना सावध राहा. त्यांच्यापुढे
लोटांगण घालून त्यांची उपासना करु नका. या गोष्टी तो जगातील
इतरांना करु देतो. 20पण तुम्हाला त्याने िमसर देशाबाहेर आणले आिण
तुम्हाला स्वत:चे खास लोक केले. जणू तापलेल्या लोखडंी भट्ठीतून
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 प्रकारे
कोणत्याही आकाराची मूतीर् करु नका. 24कारण 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 स्वत:चा नाश ओढवून घ्याल तुम्ही
सवर् 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. 27परमेश्वर 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 2परतंु तेथूनही तुम्ही
परमेश्वराला, आपल्या देवाला काया वाचा मने शरण गेलात तर तो
तुम्हाला पावेल. 30या सवर् गोष्टी घडतील, तुम्ही संकटात असाल तेव्हा
तुम्ही पुन्हा त्याच्या कडेच परतून याल व त्याला शरण जाल. 31आपला
परमेश्वर देव दयाळू आहे. तो तुम्हाला अतंर देणार नाही. तो तुमचा
सवर्नाश होऊ देणार नाही. तो तुमच्या पूवर्जांशी त्याने केलेला
पिवत्रकरार तो िवसरणार नाही. 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? 33साक्षात अग्नीमधून
देव तुमच्याशी बोलला, ते तुम्ही ऐकले आिण तरीही तुम्ही िजवंत
आहात. असे कधी दसुऱ्या राष्ट्र ाच्या बाबतील घडले आहे? 34दसुऱ्या
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 स्वत: 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. 35परमेश्वर हाच खरा देव आहे
हे तुम्हाला कळावे म्हणून त्याने तुम्हाला हे दाखवले. त्याच्यासारखा
दसुरा देव नाही. 36 3तुम्हाला ि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. 38तुम्ही 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.
40आज 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. 41मग मोशेने यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला तीन नगरांची िनवड
केली. 42अशासाठी 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. 43ती नगर ेअशी:
रऊबेनींसाठी रानातील माळावरचे बेसेर. गादींसाठी िगलादमधील रामोथ
आिण मनश्शे लोकांसाठी बाशान मधील गोलान. 44इस्राएल लोक
िमसर देशातून बाहेर पडल्यावर मोशेने त्यांना हे िनयमशास्त्र, िशकवण
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िदली. 45मोशेने हे िनबर्ंध त्यांना सांिगतले तेव्हा ते बेथपौरच्या समोरच्या
खोऱ्यात यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला होते. 46 म्हणजेच हेशबोनचा अमोऱ्यांना
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. 48आणोर्न खोऱ्याच्या सीमेवरील अरोएर नगरापासून थेट
िसयोर्न (म्हणजेच हमोर्न) पवर्तापयर्ंत हा प्रदेश पसरलेला आहे. 49यादेर्न
नदीच्या पूवेर्कडील संपूणर् खोर,े दिक्षणेला अराबा (मृत) समुद्रापयर्ंतचा
िवस्तार, आिण पूवेर्ला िपसगा पवर्ताच्या पायथ्यापयर्ंत एवढा हा प्रदेश
त्यांनी काबीज केला होता.

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. 2होरबे पवर्ताजवळ असताना तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
आपल्याबरोबर कारार केला होता. 3हा 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. 5पण त्या अग्नीच्या भीतीने तुम्ही तो पवर्त
चढला नाहीत. तेव्हा त्याचे म्हणणे तुमच्यापयर्ंत पोचवायला मी तुम्हा
दोघांच्यामध्ये उभा रािहलो. परमेश्वर तेव्हा म्हणाला, 6मी 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. 9कोणत्याही 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 पतवंडे चार िपढ्यांना शासन करीन. 10पण 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.
13आठवड्यातील सहा िदवस काम करा. 14पण 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 साक्षदेऊ नका. 21 “दसुऱ्याच्या पत्नीची अिभलाषा
बाळगू नका. दसुऱ्याचे घर, शेत, दास दासी, गुर-ेगाढवे, कशाचीही हाव
बाळगू नका.” 22पुढे मोशे, म्हणाला, “ही वचने परमेश्वराने अग्नी, मेघ
आिण घनदाट अधंार यातून तुम्हाला मोठ्या आवाजात सांिगतली. तेव्हा
तुम्ही त्या 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. 24आिण 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. 25पण पुन्हा परमेश्वर देव आमच्याशी बोलला तर आम्ही नक्की

मरु. तो भयकंर अग्नी आम्हाला बेिचराख करील. आिण आम्हाला
मरायचे नाही. 26साक्षात 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.’ 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. 31पण 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.
33तुमचा देव परमेश्वर ह्याने दाखवलेल्या मागार्नेच चाला. म्हणजे
तुम्हाला वतन िदलेल्या प्रदेशात तुम्ही सुखाने व दीघर्काळ रहाल.

“तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुम्हाला सांगण्यासाठी सांिगतलेले
िवधी, िनयम व आज्ञा त्या ह्याच. ज्या प्रदेशात तुम्ही
राहण्यासाठी जात आहात तेथे हे िनयम पाळा. 2तुम्ही व

तुमची मुले नातवंडे-सवार्ंनी आमरण आपल्या परमेश्वराचा आदर बाळगा.
त्याने घालून िदलेल्या िनयमांप्रमाणे वागा, म्हणजे दीघार्यषुी व्हाल.
3इस्राएल 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. 5आिण आपला देव परमेश्वर ह्यावर संपूणर् अतं:करणाने, संपूणर्
मनाने व संपूणर् शक्तीने प्रेम करा. 6मी आज िदलेल्या आज्ञा तुमच्या
कायम लक्षात असू द्या. 7 त्या आपल्या मुलाबाळांनाही िशकावा. घरी,
दारी, झोपता-उठताना, त्यािवषयी बोलत राहा. 8 त्या िलहून
आठवणीसाठी हाताला बांधा व कपाळावर िचकटवा. 9दरवाजाच्या
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 स्वत: वसवलेली
नाहीत अशी मोठी, समृध्द नगर ेतो तुम्हाला देईल. 11उत्तम 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 त्यामा आदर
ठेवा व त्याचीच सेवा करी. शपथ घेताना त्याच्या नावाने शपथ वाहा,
खोट्या देवांच्या नावाने घेऊ नका. 14तुमच्या आसपासच्या राष्ट्र ातील
लोकांच्या दवैतांच्या नादी लागू नका. 15तुमचा 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. 18उिचत 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. 19परमेश्वराने कबूल केल्याप्रमाणे, तुम्ही
आपल्या शत्रूंना हुसकावून लावाल. 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.
23आपल्या पूवर्जांना कबूल केलेला प्रदेश आपल्याला द्यायला त्याने
आम्हांला िमसरमधून बाहेर आणले. 24ही सवर् िशकवण पाळायची
आज्ञा परमेश्वराने आम्हाला िदली आहे. आपण आपला देव परमेश्वर
ह्याचा आदर बाळगला पािहजे. मग तो आपल्याला कायम जीवंत ठेवील
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व भले करील. 25जर आपण काळजीपूवर्क परमेश्वराचे सवर् िनयम पाळले
तर आपण फार चांगली गोष्टकेली आहे असे तो म्हणेल.

“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. 2तुमचा
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. 4कारण 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.खोट्या देवांचा नाश करा 5 “त्या देशात
तुम्ही असे करा. त्यांच्या वेद्या पाडून टाका. त्यांचे स्मारकस्तभं फोडून
टाका. अशेरा दवैताचे स्तभंउपटून टाका, मूतीर् जाळून टाका. 6कारण
तुम्ही परमेश्वराची पिवत्र प्रजा आहात. जगाच्या पाठीवरील सवर्
लोकांमधून त्याने आपली खास प्रजा म्हणून तुमचीच िनवड केली आहे.
7परमेश्वराने प्रेमाने तुम्हालाच का िनवडले? तुम्ही एखाद्या मोठ्या
राष्ट्र ातील होता म्हणून नव्हे. उलट तुम्ही संख्येने सगळ्यात कमी होता.
8पण 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. 10पण 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. 13तो
तुमच्यावर प्रेम करील, तुम्हाला आशीवार्द देईल. तुमच्या राष्ट्र ाची तो वाढ
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. 14इतरांपेक्षा तुम्ही जास्त आशीवार्दीत व्हाल. प्रत्येक दांपत्याला
मुलबंाळं होतील. गाई वासरांना जन्म देतील. 15परमेश्वर सवर् आजार
काढून टाकील. िमसर देशात तुम्हाला माहीत असलेली कोणतीही
भयकंर रोगराई इथे होणार नाही. हे रोग परमेश्वर तुमच्या शत्रूंवर आणील.
16तुमचा 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. 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. 23पण त्या राष्ट्र ांचा िबमोड करण्यात तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हाला साहाय्य करील. यदु्धात त्यांच्यात गोंधळ माजवील

आिण शेवटी त्यांचा नाश होईल. 24परमेश्वराच्या 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.’

“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. 2तसेच गेली चाळीस वषेर् आपल्या
परमेश्वर देवाने तुम्हाला रानावनातून कसे चालवले, त्या प्रवासाची
आठवण ठेवा. परमेश्वर तुमची परीक्षा पाहात होता. तुम्हाला नम्र करावे,
तुमच्या अतं:करणातील गोष्टी जाणून घ्याव्या, तुम्ही त्याच्या आज्ञा
पाळता की नाही ते बघावे म्हणून त्याने हे केले. 3परमेश्वराने 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. 5तुमचा 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. 7तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हाला उत्तम देशात घेऊन जात आहे. ती भूमी सुजला,
सुफला आहे. तेथे डोंगरात उगम पावून जिमनीवर वाहणार ेनद्यानाले
आहेत. 8ही 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
आहोत. तुम्हाला डोंगरातील तांबे खणून काढता येईल. 10 तेव्हा तुम्ही
खाऊन तृप्त व्हावे आिण असा चांगला प्रदेश िदल्याबद्दल तुमचा देव
परमेश्वर ह्याचे गुणगान गावे. 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. 13तुमची गायीगुर ेआिण शेळ्या मेंढ्या
यांची संख्या वाढेल. सोनेरुपे आिण मालमत्ता वाढेल. 14या 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, रखखीत
अशा भयकंर रानातून त्याने तुम्हाला आणले. त्याने तुमच्यासाठी
खडकातून पाणी काढले. 16तुमच्या 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.’ 18तुमचा 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 पूजी िं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!

“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

अनुवाद 6:25 102 अनुवाद 9:2



10

11

करु शकणार नाही असे त्यांच्याबद्दल आपल्या हेरांनी म्हटलेले तुम्ही
ऐकलेले आहे. 3पण 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. 5तुम्ही 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 हटृ लोक आहात. 7 “रानात असताना तुम्ही तुमच्या
परमेश्वर देवाचा कोप ओढवून घेतला होता. िमसर सोडल्या िदवसापासून
ते इथे येईपयर्ंत तुम्ही परमेश्वराच्या आजे्ञिवरुद्ध बडं करीत आलेले
आहात. 8होरबेात 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. 10परमेश्वराने 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 पाठ्या मला िदल्या. 12तो 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.’ 15 “मग मी मागे िफरुन डोंगर उतरुन
आलो. डोंगरावर आग धगधगत होती. माझ्या हातात आज्ञापटाच्या दोन
पाट्या होत्या. 16 “मी पािहले की तुमचा देव परमेश्वराच्या 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 िठकाऱ्या िठकाऱ्या केल्या. 18मग 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.
19परमेश्वराच्या कोपाची मला िभती वाटत होती कारण संतापाच्या
भरात त्याने तुमचा संहार केला असता. पण या ही वेळी परमेश्वराने माझे
ऐकले. 20अहरोनला तर तो संतापाने ठारच करणार होता. पण मी
त्याच्यांसाठी प्राथर्ना केली. 21मग 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.
22 “नतंर तबेरा, मस्सा व िकब्रोथ-हत्तव्वा येथेही तुम्ही परमेश्वराला संतप्त
केलेत. 23परमेश्वराने 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. 26मी त्याची िवनवणी केली की हे प्रभो तुझ्या प्रजेचा नाश करु
नकोस. ती तुझीच आहे. तुझ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना िमसरमधून मुक्त
करुन बाहेर आणले आहेस. 27अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब या
तुझ्या सेवकांना तू शब्द िदला आहेस तो आठव. त्यांचा ताठरपणा
िवसरुन जा. त्यांची पापे िंकवा दरुाचार यांच्याकडे दलुर्क्ष कर. 28तू

त्यांना शासन केलेस तर िमसरमधील लोकं म्हणतील, ‘परमेश्वर त्यांना
स्वत:च कबूल केलेल्या प्रदेशात नेऊ शकला नाही. त्यांचा तो द्वेष करत
होता. म्हणून मारुन टाकण्यासाठीच त्याने त्यांना रानात आणले.’
29पण हे लोक तुझेच आहेत. तू त्यांना महासामथ्यार्ने आपण होऊन
िमसर मधून बाहेर आणले आहेस.

“तेव्हा हुबेहूब पिहल्यासारख्या दोन सपाट दगडी पाट्या
परमेश्वराने मला घडवायला सांिगतल्या. ‘त्या घेऊन
माझ्याकडे डोंगरावर ये आिण एक लाकडी पेटीही कर’ असे

ही सांिगतले. 2तो 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. 4मग, डोंगरावर सवर् जमले होते तेव्हा ज्या दहा आज्ञा परमेश्वराने
अग्नीतून तुम्हाला िदल्या त्याच त्याने पिहल्या लेखाप्रमाणे या पाट्यांवर
िलिहल्या आिण त्या माझ्या स्वाधीन केल्या. 5मी डोंगर उतरुन खाली
आलो. त्या पाट्या मी केलेल्या पेटीत ठेवल्या. त्या तशा ठेवायला मला
परमेश्वराने सांिगतले होते. आिण अजूनही त्या ितथे आहेत.” 6इस्राएल
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. 7इस्राएल 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.’ 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 अतं:करणाने
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 अतं:करणे परमेश्वराला द्या. 17कारण 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 18अनाथांना, ि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. 20तुम्ही फक्त तुमचा देव परमेश्वर
याचीच सेवा करा. त्याच्याबद्दल आदर बाळगा. त्याला धरुन राहा. शपथ
वाहाताना त्याच्याच नावाने शपथ घ्या. 21फक्त परमेश्वराची स्तुती करा.
तो तुमचा देव आहे. त्याने केलेले चमत्कार आिण थोर कृत्ये तुम्ही प्रत्यक्ष
पािहली आहेत. 22तुमचे पूवर्ज खाली िमसरमध्ये गेले तेव्हा ते फक्त
सत्तरजण होते. आता तुमच्या परमेश्वराच्या कृपेने तुम्ही त्याच्या
िकतीतरी पट, आकाशातील ताऱ्यांइतके आहात.

“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
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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.
5तुम्ही 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 गायीगुरे
यांना सवर् इस्राएलीदेखत पृथ्वीने आपल्या पोटात घेतले. 7परमेश्वराची
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. 10तुम्ही िजथे जाणार आहात तो प्रदेश तुम्ही
सोडून आलेल्या िमसरसारखा नाही. तेथे तुम्ही पेरणी झाल्यावर
भाजीचा मळा िंशपावा तसे पायाने कालव्याचे पाणी ओढून देत होता.
11पण आता िमळणारी जमीन तशी नाही. इस्राएलमध्ये डोंगर आिण
खोरी आहेत. आकाशातून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी या भूमीला िमळते.
12तुमचा 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. मन:पूवर्क तुमचा देव परमेश्वर याची सेवा
करा. त्याच्यावर प्रेम करा. 14तसे वागलात तर तुमच्या भूिमवर मी योग्य
वेळी पाऊस पाडीन. म्हणजे तुम्हाला धान्य, नवीन द्राक्षारस, तेल यांचा
साठा करता येईल. 15माझ्यामुळे 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. 17तसे 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 ह्दयात साठवून
ठेवा. त्या िलहून ठेवा. आिण लक्षात राहण्यासाठी हातावर बांधा व
कपाळावर लावा. 19आपल्या मुलाबाळांना हे िनयम िशकवा. घरीदारी,
झोपताना, झोपून उठताना त्यािवषयी बोलत राहा. 20घराच्या
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. 25कोणीही
तुमचा सामना करु शकणार नाही. परमेश्वर देवाने तुम्हाला
सांिगतल्याप्रमाणे, तुम्ही जेथे जेथे जाल तेथे लोकांना तुमची दहशत
वाटेल. 26 “आज मी तुमच्यापुढे आशीवार्द आिण शाप हे पयार्य ठेवत
आहे. त्यातून िनवड करा. 27आज मी तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा ज्या
आज्ञा तुम्हाला सांिगतल्या त्या नीट लक्षपूवर्क पाळल्यात तर तुम्हाला
आशीवार्द िमळेल. 28पण या आज्ञा न ऐकता भलतीकडे वळलात तर
शाप िमळेल. तेव्हा आज मी सांिगतल्या 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. 31तुम्ही यादेर्न
नदी पार करुन जाल. तुमचा देव परमेश्वर देत असलेली जमीन तुम्ही

ताब्यात घ्याल. ती तुमची असेल. त्यात वस्ती कराल तेव्हा 32मी आज
सांिगतलेले िनयम, िवधी यांचे पालन करा.

“परमेश्वर हा तुमच्या पूवर्जांचा देव आहे. त्याने िदलेल्या
प्रदेशात तुम्ही हे िवधी व िनयम यांचे पालन काटेकोरपणे
करा. 2आता 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. 3तुम्ही 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. 5तुमचा 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. 7आपल्या 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. 9कारण तुमचा
देव परमेश्वर देत असलेले हे िवसाव्याचे िठकाण अजून िमळाले नव्हते.
10पण आता तुम्ही यादेर्न नदी पलीकडे परमेश्वर देणार असलेल्या देशात
जाऊन राहणार आहात. तेथे तुम्हाला सवर् शत्रूंपासून अभय िमळेल.
तुम्हाला स्वस्थता लाभेल. 11मग 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. 13आपले होमबली
िनष्काळजीपणाने वाटेल त्या िठकाणी अपर्ण करु नका. 14परमेश्वर
तुमच्या वसाहतीत कुठेतरी एक पिवत्र जागा िनवडील. तेथेच तुम्ही हे
होमबली अपर्ण करा व ज्या इतर गोष्टी करायला सांिगतल्या त्या करा.
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. 16फक्त त्यातले सक्त
तेवढे खाऊ नका. ते पाण्यासारखे जमीनीवर ओतून टाका. 17आपण
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.े 18या 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. 19या 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.
21 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. 22हरीण िंकवा सांबर यांच्याप्रमाणेच हे खा. शुद्ध, अशुद्ध कोणीही
व्यिक्तने ते खावे. 23पण रक्त मात्र खाण्यात येऊ देऊ नका. कारण रक्त
म्हणजे जीवन आहे. ज्या मांसात जीवनाचा अशं आहे ते खाणे कटाक्षाने
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टाळा. 24 रक्त सेवन करु नका. ते पाण्यासारखे जिमनीवर ओतून टाका.
25परमेश्वराच्या 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. 27आपले होमबली म्हणजे मांस
व रक्त तेथे वेदीवर अपर्ण करा. इतर बळींचे रक्त वेदीवर वाहा. मग त्याचे
मांस खा. 28मी ि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. 31तुमचा 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.

“स्वप्नांचे अथर् सांगणारा एखादा भोंद ूसंदेष्टा तुमच्याकडे
एखाद्या वेळी येईल. आपण काही िचन्ह, िंकवा चमत्कार
दाखवतो असे तो म्हणेल. 2कदािचत् त्या िचन्हाचा तुम्हाला

पडताळा येईल िंकवा चमत्कार खराही ठरले. मग तो, तुम्हाला
अपिरिचत अशा इतर दवैतांची सेवा करायला सुचवेल. 3पण 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. 5तसेच 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 7तुमच्या 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. 10मरपेयर्ंत त्याला दगडमार करावा ; कारण िमसरमधून ज्याने
तुम्हाला दास्यातून सोडवले त्या परमेश्वर देवापासूनच हा तुम्हाला
बहकवायचा प्रयत्न करत आहे. 11ही 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 13तुमच्यापकैीच 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.) 14असे काही कानावर आल्यास ते खर ेआहे की नाही याचा
आधी पूणर् शहािनशा करुन घ्या. ते खर ेिनघाले, असे काही भयकंर
घडल्याचे िसद्ध झाले 15तर त्या नगरातील लोकांना त्याचे शासन द्या.
त्या सवार्ंचा वध करा. त्यांच्या जनावरांनाही िशल्लक ठेवू नका. ते शहर
पूणर्पणे उध्वस्त करा. 16मग 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 स्वत:साठी 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. नगरे
उध्वस्त करण्यािवषयी 18तुमचा देव परमेश्वर याचे ऐकलेत, त्याच्या
आज्ञा पाळल्यात तरच हे घडेल. तेव्हा तुमचा देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने
जे योग्य तेच तुम्ही करा.

“तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची मुले आहात. तेव्हा कोणी
मरण पावले तर शोक प्रदिर्शत करायला अगंावर वार करुन
घेणे, क्षौर करणे असे करु नका. 2कारण इतरांपेक्षा तुम्ही

वेगळे आहात. तुम्ही परमेश्वराची पिवत्र प्रजा आहात. आपली खास प्रजा
म्हणून त्याने जगभरातून तुमची िनवड केली आहे. 3 “परमेश्वराला ज्यांची
घृणा वाटते असे काही खाऊ नका. 4खाण्यास पात्र असे पशु हे : गाय-
बलै, शेळ्या, मेंढ्या, 5सांबर, हरीण, भेकर, िचतळ, रोही, गवा, रानमेंढा
हे खाऊ शकता. 6दभुगंलेल्या खरुांचाआिण रवंथ करणारा कोणताही
प्राणी खाण्यास योग्य आहे. 7पण 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.
10पण ज्यांना पखं आिण खवले नाहीत असा मासा खाऊ नका. ते
अशुद्ध अन्न होय. 11 “कोणताही शुद्ध पक्षी खा. 12पण गरुड, लोळणारा
गीध, मत्स्यमाऱ्या, 13गीध, ससाणा, वेगवेगळ्या जातीच्या घारी,
14कोणत्याही जातीचा कावळा, 15शहामृग, गवळणा, कोकीळ, बिहरी
ससाणा, 16 िंपगळा, मोठे घुबड व पांढर ेघुबड, 17पाणकोळी, िगधाड,
करढोख, 18बगळा, सवर् प्रकारचे करकोचे, िटटवी, वाघूळ यापकैी
कोणताही पक्षी खाऊ नये. 19 “पखं असलेले कीटक खाण्यास अशुद्ध
होत. तेव्हा ते खाऊ नयेत. 20पण 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. 22 “दरवषीर् तुमच्या
शेतात िपकवलेल्या धान्याचा एक दशांश िहस्सा काढून ठेवा. 23मग
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. 24पण 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. 28दर 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.

“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.
3परक्याकडून वसुली करावी, पण इस्राएलाला कजर्माफी द्यावी.
4तुमच्या देशात कोणी गरीब असता कामा नये. कारण ही भूमी तुम्हाला
परमेश्वराने िदली आहे आिण तो तुम्हाला भरभरुन आशीवार्द देणार आहे
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5पण त्यासाठी तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याच्या आजे्ञत रािहले पािहजे.
मी आज सांिगतलेल्या सवर् आज्ञा काळजीपूवर्क पाळा. 6मग 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 अतं:करणाने द्या. या सत्कृत्याबद्दल तुम्हांला परमेश्वर देवाचा
आशीवार्द िमळेल. तुम्ही जे काम हाती घ्याल त्यात तुम्हांला यश िमळेल.
11गरीब लोक तर देशात नेहमीच असणार म्हणून मी म्हणतो की त्यांना
मदत करायला तयार राहा. आपल्या देशातील गरजवंतांना सढळ हाताने
मदत करा. 12 “एखादी इब्री बाई िंकवा पुरुष तुम्ही दास म्हणून िवकत
घेतलेला असेल तर सहा वषेर् चाकरी झाल्यावर, सातव्या वषीर् त्याला
मुक्त करा. 13पण 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. 15आपणही ि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. 19 “तुमच्या कळपातील सवर् जनावरांचा पिहला गोऱ्हा पिवत्र
मानून तो परमेश्वराला अपर्ण करा. पिहल्या गोऱ्हाला कामाला जंुप नका.
पिहल्या मेंढराची लोकर कातरु नका. 20दरवषीर् 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. 22वाटल्यास घरीच त्याचे मांस
खा. हरणाचे िंकवा सांबराचे मांस खातात त्याप्रमाणे अशुद्ध व शुद्ध
कोणीही ते खावे. 23फक्त त्याचे रक्तसेवन करु नये. ते तेवढे
पाण्याप्रमाणे जिमनीवर ओतून टाकावे.

“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. 2परमेश्वराने 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. 7परमेश्वर जे स्थान िनवडील तेथेच हा यज्ञपशू िशजवून खा. मग
सकाळी आपापल्या घरी परत जा. 8सहा िदवस खमीर िवरहीत भाकर

खा. सातव्या िदवशी कोणतेही कामकाज करु नये. या िदवशी सवार्ंनी
एकत्र येऊन तुमचा देव परमेश्वर ह्यािप्रत्यथर् पिवत्र मेळा भरवावा. 9 “पीक
काढल्यापासून सात आठवडे मोजा. 10मग, आपल्या इच्छेनुसार
एखादी िवशेष भेटवस्तू आणून आपला देव परमेश्वर याच्यासाठी
सप्ताहांचा सण साजरा करा. आपल्याला परमेश्वर देवाच्या कृपेने िकती
िमळाले याचा अदंाज घेऊन िकती द्यायचे ते ठरवा. 11परमेश्वराने
ि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. 12तुम्ही िमसरमध्ये दास होता हे िवसरु नका. तेव्हा हे
िनयम न चुकता पाळा. 13 “खळयातील आिण द्राक्षकंुडांमधील उत्पन्न
जमा केल्यावर सात िदवसांनी मडंपाचा सण साजरा करा. 14हा सणही
मुलबंाळं, नोकरचाकर, लेवी, शहरातील वाटसरु, अनाथ, िवधवा,
यांच्यासह साजरा करा. 15तुमचा 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.
17प्रत्येकाने यथाशिक्त िदले पािहजे परमेश्वराने आपल्याला काय िदले
याचा िवचार करुन आपण काय द्यायचे ते ठरवावे. 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.
20चांगुलपणा आिण िन:पक्षपातीपणा यांचीच नेहमी कास धरावी. म्हणजे
तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला िदलेला हा प्रदेश संपादन करुन तेथे
तुम्ही सुखाने राहाल. 21 “जेव्हा तुमचा देव परमेश्वर यासाठी तुम्ही वेदी
उभाराल तेव्हा ितच्याशेजारी अशेरा देवीच्या सन्मानाथर् लाकडी स्तभं
उभारु नका. 22कोणत्याही खोट्या दवैतांसाठी स्तभं उभारु नका.
तुमचा देव परमेश्वर ह्याला अशा गोष्टींचा ितरस्कार वाटतो.

“यज्ञात अपर्ण करायचा गोऱ्हा िंकवा मेंढरु यांच्यात कोणतेही
व्यगं असता कामा नये. कारण तुमचा देव परमेश्वर ह्याला
त्याचा ितटकारा आहे. 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. 4अशी बातमी कानावर आली की तुम्ही
त्याबाबतीत कसून चौकशी करा. हे भयकंर कृत्ये इस्राएलमध्ये खरोखर
घडले आहे याबद्दल तुमची बालबंाल खात्री झाली पािहजे. हे खरे
असल्याचे िसद्ध झाले 5तर ही दषु्कृत्ये करणाऱ्याला स्त्री असो वा पुरुष
तुम्ही िशक्षा करा. नगराच्या वेशीजवळ भर चौकात त्या व्यक्तीला आणून
ितला दगड धोंड्यांनी मरपेयर्ंत मगारा. 6 त्या व्यिक्तच्या दषु्कृत्याला दोन
िंकवा तीन साक्षीदार असले पािहजेत. एकच साक्षीदार असेल तर मात्र
अशी िशक्षा करु नका. 7प्रथम साक्षीदारांनी मारायला हात उचलावा,
मग इतरांनी मारावे. अशाप्रकार ेआपल्यामधून अमगंळपणा िनपटून
काढावा. 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. 10परमेश्वराच्या
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
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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. 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 स्वत:साठी अिधकािधक
घोडे बाळगता कामा नयेत. घोडदळ वाढवण्यासाठी त्याने िमसरमध्ये
माणसे पाठवता कामा नयेत. कारण, ‘तुम्ही पुन्हा माघारी िफरता कामा
नये,’ असे परमेश्वराने बजावले आहे. 17तसेच त्याला बऱ्याच बायका
असू नयेत. कारण त्याने तो परमेश्वरापासून परावृत होईल. सोन्या-
रुप्याचाही फार साठा त्याने करु नये. 18 “राज्य करायला लागल्यावर
त्याने स्वत:साठी ि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.
अशाप्रकार ेवागल्यास तो व त्याचे वंशज इस्राएलांवर दीघर्काळ राज्य
करतील.

“लेवी वंशातील लोकांना इस्राएलमध्ये जिमनीत वाटा
िमळणार नाही. ते याजक म्हणून काम करतील.
परमेश्वरासाठी अग्नीत अपर्ण केलेल्या बलींवर त्यांनी िनवार्ह

करावा. तोच त्यांचा वाटा. 2इतर 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. 4धान्य, नवीन द्राक्षारस व तेल
या आपल्या उत्पन्नातील पिहला वाटाही त्यांना द्यावा. तसेच मेंढरांची
पिहल्यांदा कातरलेली लोकरही लेवींना द्यावी. 5कारण 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. 7आपल्या इतर
बांधवांप्रमाणे त्यानेही तेथे सेवा करावी. 8 त्याला इतरांप्रमाणेच वाटा
िमळेल. िशवाय आपल्या कुटंुबाच्या उत्पन्नात त्याचा वाटा असेलच.
9 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या या प्रदेशात राहायला जाल तेव्हा
ितकडच्या राष्ट्र ातील लोकांप्रमाणे भयकंर कृत्ये करु नका. 10आपल्या
पोटच्या मुलाबाळांचा यज्ञाची वेदीवर बळी देऊ नका. ज्योितषी, चेटूक
करणारा, मांित्रक यांच्या नादी लागू नका. 11वशीकरण करणाऱ्याला
थारा देऊ नका. मध्यस्थ, मांित्रक तुमच्यापकैी कोणी बनू नये.
मृतात्म्याशी संवाद करणारा असू नये. 12अशा गोष्टी करणाऱ्यांचा तुमचा
देव परमेश्वर ह्याला ितरस्कार आहे. म्हणून तर तो इतर राष्ट्र ांना तुमच्या
वाटेतून बाजूला करत आहे. 13तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्याशी िवश्वासू
असा. 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. 15तो तुमच्यासाठी संदेष्ट्याला
पाठवील. तुमच्यामधूनच तो उदयाला येईल. तो माझ्यासारखा असेल.
त्याचे तुम्ही ऐका. 16तुमच्या 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. 18मी यांच्यामधूनच
तुझ्यासारखा एक संदेष्टा उभा करीन. माझी वचने त्याच्या मुखाने
ऐकवीन. माझ्या आजे्ञप्रमाणे तो लोकांशी बोलेल. 19हा संदेष्टा माझ्या
वतीने बोलेल. तेव्हा जो कोणी ते ऐकणार नाही त्याला मी शासन करीन.’

20 “पण हा संदेष्टा मी न सांिगतलेले ही काही माझ्या वतीन बोलला, तर
त्याला मृत्यदुडं िदला पािहजे. इतर दवैतांच्या वतीने बोलणारा संदेष्टाही
कदािचत् िनपजेल. त्यालाही ठार मारले पािहजे. 21तुम्ही म्हणाल की
अमुक वचन परमेश्वराचे नव्हे हे आम्हाला कसे कळणार? 22तर,
परमेश्वराच्या वतीने म्हणून तो संदेष्टा काही बोलला व ते प्रत्येक्षात उतरले
नाही तर समजा की ते परमेश्वराचे बोलणे नव्हे, तो संदेष्टा स्वत:चेच
िवचार बोलून दाखवत होता. त्याला तुम्ही घाबरायचे कारण नाही.

“लेवी वंशातील लोकांना इस्राएलमध्ये जिमनीत वाटा
िमळणार नाही. ते याजक म्हणून काम करतील.
परमेश्वरासाठी अग्नीत अपर्ण केलेल्या बलींवर त्यांनी िनवार्ह

करावा. तोच त्यांचा वाटा. 2इतर 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. 4धान्य, नवीन द्राक्षारस व तेल
या आपल्या उत्पन्नातील पिहला वाटाही त्यांना द्यावा. तसेच मेंढरांची
पिहल्यांदा कातरलेली लोकरही लेवींना द्यावी. 5कारण 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. 7आपल्या इतर
बांधवांप्रमाणे त्यानेही तेथे सेवा करावी. 8 त्याला इतरांप्रमाणेच वाटा
िमळेल. िशवाय आपल्या कुटंुबाच्या उत्पन्नात त्याचा वाटा असेलच.
9 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या या प्रदेशात राहायला जाल तेव्हा
ितकडच्या राष्ट्र ातील लोकांप्रमाणे भयकंर कृत्ये करु नका. 10आपल्या
पोटच्या मुलाबाळांचा यज्ञाची वेदीवर बळी देऊ नका. ज्योितषी, चेटूक
करणारा, मांित्रक यांच्या नादी लागू नका. 11वशीकरण करणाऱ्याला
थारा देऊ नका. मध्यस्थ, मांित्रक तुमच्यापकैी कोणी बनू नये.
मृतात्म्याशी संवाद करणारा असू नये. 12अशा गोष्टी करणाऱ्यांचा तुमचा
देव परमेश्वर ह्याला ितरस्कार आहे. म्हणून तर तो इतर राष्ट्र ांना तुमच्या
वाटेतून बाजूला करत आहे. 13तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्याशी िवश्वासू
असा. 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. 15तो तुमच्यासाठी संदेष्ट्याला
पाठवील. तुमच्यामधूनच तो उदयाला येईल. तो माझ्यासारखा असेल.
त्याचे तुम्ही ऐका. 16तुमच्या 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. 18मी यांच्यामधूनच
तुझ्यासारखा एक संदेष्टा उभा करीन. माझी वचने त्याच्या मुखाने
ऐकवीन. माझ्या आजे्ञप्रमाणे तो लोकांशी बोलेल. 19हा संदेष्टा माझ्या
वतीने बोलेल. तेव्हा जो कोणी ते ऐकणार नाही त्याला मी शासन करीन.’
20 “पण हा संदेष्टा मी न सांिगतलेले ही काही माझ्या वतीन बोलला, तर
त्याला मृत्यदुडं िदला पािहजे. इतर दवैतांच्या वतीने बोलणारा संदेष्टाही
कदािचत् िनपजेल. त्यालाही ठार मारले पािहजे. 21तुम्ही 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 स्वत:चेच
िवचार बोलून दाखवत होता. त्याला तुम्ही घाबरायचे कारण नाही.

“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. 3ती 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.
4कारण तुम्हाला देव परमेश्वर ह्याची साथ आहे. शत्रू िवरुद्ध लढाई
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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
परत जावे. कारण तो यदु्धात प्राणाला मुकल्यास दसुरा कोणी गृहप्रवेश
करील. 6द्राक्षमळा 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.
7तसेच, वाडग िनश्चय 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.
9अशाप्रकार े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. 12पण त्यांनी तुमची
तहाची बोलणी फेटाळून लावली आिण ते यदु्धाला सज्ज झाले तर मग
नगराला वेढा घाला. 13आिण तुमचा देव परमेश्वर ते तुमच्या हाती देईल
तेव्हा तेथील सवर् पुरुषांना ठार करा. 14पण तेथील बायका, मुले, गुरढेोरे
इत्यादी लूट स्वत:साठी घ्या. तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या या
लुटीचा उपभोग घ्या. 15तुमच्यापासून 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. 17हत्ती, अमोरी,
कनानी, पिरज्जी, िहव्वी, यबूसी अशा एकूण एक सवार्ंचा तुमचा देव
परमेश्वर ह्याच्या आजे्ञप्रमाणे समूळ नाश करा. 18नाहीतर 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. 20पण ज्यांना फळ येत नाहीत ती झाडे
तोडलीत तरी चालतील. यदु्ध चालू असेपयर्ंत यदु्धासाठी लागणारी शस्त्र
बनवायला त्या लाकडाचा उपयोग हवा तर करा.

“तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेल्या प्रदेशात
एखाद्याचा उघड्यावर खून झालेला आढळला आिण
मारकेऱ्याचा पत्ता लागला नाही 2तर तुमच्यापकैी वडीलधारे

आिण न्यायाधीश यांनी पुढे येऊन मृतदेहापासून सभोवर पसरलेल्या
गावांचे अतंर मोजावे. 3मग 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. 4मग
ि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. 7व म्हणावे ‘या व्यक्तीला आमच्या
हातून मरण आले नाही. ही घटना घडताना आम्ही पािहली नाही.
परमेश्वरा तू इस्राएलाल वाचवल ंआहेस. 8आम्हाला 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.’ 9याप्रमाणे
परमेश्वराच्या दृिष्टने जे योग्य ते करुन तुम्ही आपल्यामधून या पापाचा
िनचरा करा. 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. 14पुढे 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. 15 “एखाद्याला दोन बायका असतील आिण त्याचे एकीवर
दसुरीपेक्षा जास्त प्रेम असेल. दोघींना मुले असतील. पण नावडतीचा
मुलगा सगळ्यात मोठा असेल. 16अशा 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. 18 “एखाद्याचा मुलगा हट्ठी अिजबात न ऐकणारा,
आईबापांना न जुमानणारा िनघतो. िशक्षा केली तरी काही फरक पडत
नाही. 19अशावेळी आईवडलांनी त्याला गावच्या चावडीवर
वडीलधाऱ्यांपुढे न्यावा. 20 त्यांनी सांगावे की, हा उद्दाम आहे. आमचे
ऐकत नाही. तसेच तो खादाड व मद्यपी आहे. 21यावर 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. 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.

“आपल्यापकैी कोणाचा बलै िंकवा मेंढरु मोकाट सुटलेले
आढळले तर ितकडे दलुर्क्ष न करता ते त्याच्या मालकाकडे
पोंचते करा. 2तो 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. 3कोणाचे 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
ितला नेऊ नका. 7हवी 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 कठडाअवश्य करा. म्हणजे वरुन तोल
जाऊन कोणी पडल्यास त्याच्या हत्येचे पातक तुम्हाला लागणार नाही.
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 गोंडेआपल्या पांघरायच्या वस्त्राला चारीही टोकांना लावा.
13 “एखाद्या माणसाला लग्न केल्यावर बायकोशी शरीरसंबधं ठेवल्यावर
काही काळानतंर बायको आवडेनाशी झाली आिण 14 “मी या बाईशी लग्र
केले पण ती कुमारी नसल्याचे आमच्या शरीरसंबधंाच्या वेळी मला
आढळून आले’ असा खोटा आरोप त्याने ितच्यावर ठेवला तर
लोकांमध्ये ितची बदनामी होईल. 15अशा 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 नेथे सांगून, त्या
मडंळींना ती चादर दाखववावी. 18यावर गावच्या पचंानी त्या नवऱ्याला
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धरुन िशक्षा करावी. 19 त्याला चाळीस औसं चांदीदडं 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. 20पण
बायकोबद्दल नवऱ्याने केलेला आरोप खराही असू शकतो. ितच्या
कौमायार्चा पुरावा ितचे आईवडील दाखवू शकले नाहीत तर
21गावातील 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. 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 शरीरसंबध ंठेवल्याबद्दल
पुरुषाला आिण गावांत असून मदतीसाठी आरडाओरडा केला नाही
म्हणून त्या मुलीला मरपेयर्ंत दगडांनी मारावे. अशाप्रकार े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 चांदीद्यावी.
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.”

“जो भग्नांड िंकवा िछन्नेंिद्रय आहे त्याला परमेश्वराच्या
उपासनेत सहभागी होण्यास मनाई आहे. 2ज्यांच्या
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. 4कारण 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.) 5तुमचा देव परमेश्वर ह्याने मात्र बलामचे ऐकले नाही. उलट त्या
शापाचे रुपांतर आशीवार्दात केले. कारण तुमचा देव परमेश्वर याचा
तुमच्यावर लोभ आहे. 6या अम्मोनी िंकवा मवाबी लोकांबरोबर कधीही
सलोखा करु नका. तुम्ही िजवंत असेपयर्ंत त्यांच्याशी मतै्री करु नका.
7 “अदोमी लोकांचा कधीही ितरस्कार करु नका. कारण ते तुमचे आप्त
आहेत. तसेच िमसरींचा द्वेष करु नका. कारण त्यांच्या देशात तुम्ही उपरे
होतात. 8अदोमी आिण िमसरी यांच्या ितसऱ्या िपढीपासूनच्या लोकांना
इस्राएलांबरोबर परमेश्वराच्या प्राथर्नेत सहभागी व्हायला हरकत नाही.
9 “यदु्धावर छावणीत असताना जे जे म्हणून अशुद्धकारक त्यापासून दरू
राहा. 10 एखाद्याला रात्री स्वप्नावस्था झाल्यास त्याने छावणीच्या बाहेर
जावे. छावणीत राहू नये. 11मग संध्याकाळी स्नान करावे. आिण
सूयार्स्त झाल्यावरच परत छावणीत यावे. 12 “प्रातिर्वधींसाठी छावणीच्या
बाहेर एक जागा असावी. 13आपल्या शस्त्रास्त्रांबरोबरच खणण्यासाठी
म्हणून एक कुदळ असावी. प्रातिर्वधीस बसण्यापूवीर् एक खड्डा खणावा व
िवधी आटोपल्यावर त्यावर माती पसरुन तो झाकून टाकावा. 14कारण
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. 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.
18पुरुष िंकवा स्त्रीवेश्येच्या कमाईचा पसैा तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या
पिवत्र िनवासस्थानी, नवस फेडण्याच्या कामासाठी वापरला जाणार
नाही याची दक्षात 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.
20परक्याकडून व्याज घेतले तरी चालेल. पण आपल्याच बांधवाला
व्याज लावू नका. हे िनयम पाळलेत तर, ज्या प्रदेशात तुम्ही राहणार
आहात तेथे हाती 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. 22पण
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. 25कोणाच्या शेतातून
जाताना धान्याची कणसे खडूुन खाऊ शकता पण िवळ्याने कापून नेऊ
नका.

“एखाद्याला लग्नानतंर आपल्या बायकोच्या संबधंाने एखादी
न आवडणारी गुप्त गोष्ट कळली 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.
4कारण ती आता भ्रष्ट झालेली आहे. ितच्याशी पिहल्या नवऱ्याने पुन्हा
लग्न करणे हे तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या दषु्टीने िं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.
11बाहेरच थांबा. मग तो आत जाऊन गहाण ठेवण्याची वस्तू घेऊन
येईल. 12तो फार गरीब असला तर दसुर ेकाहीच त्याच्याजवळ गहाण
ठेवण्यासारखे नसल्यामुळे आपले गरम कपडे आणील. तर ते रात्रभर
तुम्ही स्वत:जवळ 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
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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. 20जतैून
वृक्षांची फळांसाठी झाडणी कराल तेव्हा डहाळ्यांमध्ये कुठे फळे रािहली
आहेत का हे पुन्हा पुन्हा तपासू नका. उरलेली फळे अनाथ, परकीय,
िवधवा यांच्यासाठी राहू द्या. 21द्राक्षमळ्यातून द्राके्ष खडुताना उरली
सुरली द्राके्षही त्यांच्यासाठीच राहू द्या. 22तुम्हीही ि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.
2दोषी व्यिक्त फटक्यांच्या िशके्षला पात्र ठरल्यास

न्यायाधीशाने त्याला पालथे पाडावे व आपल्या समक्ष त्याला फटके
मारुन घ्यावेत. फटक्यांची संख्या गुन्हा्याच्या प्रमाणात असावी.
3चाळीस 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. 6यानतंर ि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.
8अशावेळी पचंानी त्याला बोलावून त्याच्याशी बोलावे. यावरही तो
ऐकायला तयार नसेल, ितच्याशी लग्न करायला तयार नसेल 9तर
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. 12तसे
केल्यास दयामाया न दाखवता ितचा हात तोडावा. 13 “बनावट तराजू
वापरुन लोकांची फसवणूक करु नये. वजने अती जड िंकवा अती
हलकी नसावीत. 14आपल्या जवळची मापे फार मोठी िंकवा फार लहान
असू नयेत. 15आपली वजने मापे अचूक आिण योग्य असावीत. म्हणजे
तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेल्या प्रदेशात तुम्ही दीघर्काळ
राहाल. 16खोट्या वजनमापांनी लोकांची फसवणूक करणाऱ्यांचा,
अनुिचत वागणाऱ्यांचा तुमचा परमेश्वर देव ितरस्कार करतो. 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.

“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. 7मग 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.
8मग त्याने आपल्या प्रचंड सामथ्यार्ने आम्हाला िमसरमधून बाहेर
आणले. तेव्हा त्याने मोठे चमत्कार प्रताप दाखवले आिण उत्पात
घडवले. 9आिण येथे आम्हाला आणून ही दधुामधाचे पाट वाहणारी भूमी
आम्हाला िदली. 10आता 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. 13या 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. 14मी द:ुखीमन:िस्थतीत 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. 15आता 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. 16 “तुम्ही हे सवर् िनयम
व िवधी पाळावे अशी तुमचा देव परमेश्वर ह्याची तुम्हाला आज आज्ञा
आहे. ते सवर् तुम्ही मन:पूवर्क पाळा. 17परमेश्वर 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. 18परमेश्वराने आज तुम्हाला पूवीर् सांिगतल्याप्रमाणे
आपली खास प्रजा म्हणून आपलेसे केले आहे. माझ्या सवर् आज्ञा
पाळाव्या असेही तुम्हाला त्याने सांिगतले आहे. 19इतर सवर् राष्ट्र ांपेक्षा
तो तुम्हाला महान करणार आहे. तो तुम्हाला प्रशसंा, नावलौिकक,
सन्मान बहाल करील. आिण त्याच्याच सांगण्याप्रमाणे तुम्ही त्याची खास
प्रजा व्हाल.”

मोशे आिण इस्राएलमधील वडीलधार,े लोकांशी बोलले.
मोशे म्हणाला, “आज मी देणार असलेल्या सवर् आज्ञा पाळा.
2तुमचा 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. 5तसेच 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
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शांत्यापर्णांचे यज्ञ करुन भोजन करा. सवर्जण आनदंाने एकत्र जमून हे
करा. 8मग िशलांवर ही वचन सुवाच्य अक्षरात िलहा.” 9मोशे 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. 13तसेच रऊबेन, गाद, आशेर, जबुलून, दान व
नफताली यांनी शाप वाचून दाखवण्यासाठी एबाल डोंगरावर उभे राहावे.
14 “लेवींनी सवार्ंना मोठड्याने 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.’ “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 िनयमशात्राची वचने मान्य करीत
नाही, आचरणात आणत नाही तो शािपत असो.’ “तेव्हा सवर् लोकांनी
म्हणावे ‘आमेन.’

“आज, मी िदलेल्या सवर् आज्ञा तुम्ही काळजीपूवर्क
पाळल्यात तर तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला पृथ्वीवरील सवर्
राष्ट्र ांपेक्षा उच्चस्थानी नेईल. 2तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे

ऐकलेत तर तुम्हांला हे आशीवार्द िमळतील: 3 “तुम्हाला तुमच्या नगरात
आिण शेतात परमेश्वराचे आशीवार्द िमळतील. 4परमेश्वराच्या
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. 5तुमच्या धान्याच्या टोपल्या आिण िपठाच्या पराती
परमेश्वराच्या आशीवार्दाने सदोिदत भरलेल्या राहतील. 6तुम्ही 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 कोठारे
भरलेली राहतील. तुम्ही हाती घेतलेल्या कायार्त त्याचे आशीवार्द
िमळतील. तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला जो देश देत आहे त्यात तुमची
भरभराट होईल. 9परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे आचरण ठेवलेत आिण
त्याच्या आज्ञा पाळल्यात तर आपल्या वचनाला जागून तो तुम्हाला
आपली पिवत्र प्रजा करुन घेईल. 10परमेश्वराच्या 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. 12आपले
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.
13आज 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.
14या िशकवणीपासून परावृत होऊ नका. डावी उजवी कडे वळू नका.
इतर दवैतांची उपासना करु नका. 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. 17तुमच्या
धान्याच्या टोपल्या आिण िपठाच्या पराती शािपत होतील आिण त्या
िरकाम्या राहतील. 18परमेश्वराच्या शापाने तुम्हाला फार संतती होणार
नाही, जिमनीत पीक चांगले येणार नाही, गुराढोरांचे िखल्लार फार
वाढणार नाही. वासर े- करडे शािपत होतील. 19बाहेर 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. 21जो प्रदेश
काबीज करायला तुम्ही जात आहात तेथून तुम्ही पूणर्पणे नष्ट होईपयर्ंत
परमेश्वर तुम्हाला भयकंर रोगराईने ग्रस्त करील. 22परमेश्वर 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. 23आकाशात ढग
िदसणार नाही. आकाश लखलखीत िपतळेसारखे तप्त आिण
पायाखालची जमीन लोखडंासारखी घट्ट होईल. 24परमेश्वर 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.
26तुमच्या 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. 29भर ि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. 31लोक 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. 35तुमच्या 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. 37तुमच्यावर येणारी संकटे पाहून तेथील
लोक िवस्मयचिकत होतील. त्यांच्या चेष्टेचा आिण िंनदेचा तुम्ही िवषय
व्हाल. 38 “तुमच्या शेतात भरपूर पीक येईल पण त्यातले तुमच्या पदरात
थोडेच पडेल. कारण बरचेसे टोळधाड फस्त करील. 39तुम्ही द्राक्षमळा
लावून त्यात खूप मेहनत कराल. पण द्राक्ष ंिंकवा द्राक्षारस तुम्हाला
िमळणार नाही. कारण कीड ते खाऊन टाकील. 40तुमच्या जिमनीत
जतैून वृक्ष िजकडे ितकडे येतील पण त्यांचे तेल मात्र तुम्हाला िमळणार
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नाही. कारण फळ जिमनीवर गळून, तेथेच सडून जातील. 41तुम्हाला
मुल-ंबाळं होतील पण ती तुम्हाला लाभणार नाहीत. त्यांचे अपहरण
होईल. 42टोळधाडीने तुमच्या झाडांचे, शेतातील उभ्या िपकाचे
नुकसान होईल. 43तुमच्या 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. 46तुम्हाला
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 48परमेश्वराने 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. 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.
51तुमची 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. 55खायला 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 ह्दयाची 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. 57पण 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
59तुमच्यावर व तुमच्या वंशजांवर संकटे कोसळतील, भयकंर रोगराई
पसरले. 60अशा रोगराईला आिण उपद्रावांना तुम्ही िमसरमध्ये तोंड
िदलेले आहे. त्यांची तुम्हाला धास्ती वाटत असे. त्या सगळ्यातून
तुम्हाला पुन्हा जावे लागेल. 61या ग्रंथात नसलेले उपद्रव आिण रोगसुद्धा
परमेश्वर तुमच्या मागे लावील. तुमचा समूळ नाश होईपयर्ंत तो हे करील.
62आकाशातील ताऱ्यांइतके तुम्ही संख्येने िवपुल असलात तरी तुमचा
देव परमेश्वर ह्याचे न ऐकल्यामुळे त्यापकैी फारच थोडे िशल्लक राहाल.
63 “तुमची भरभराट करायला आिण तुमची संरव्या वाढवायला जसा
त्याला आनदं वाटत होता तसाच आनदं त्याला तुमचा नाश करायला
आिण तुम्हांला रसानळाला न्यायला वाटेल. तुम्ही जो देश काबीज
करायला जात आहात तेथून तुम्हाला हुसकावून लावले जाईल.
64परमेश्वर 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. 66तुम्ही नेहमी संकटग्रस्त
आिण धास्तावलेले राहाल. तुम्हाला िजवाची खात्री वाटणार नाही.
रात्रंिदवस तुम्ही झुरणीला लागाल. 67सकाळी 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. 68परमेश्वर 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
स्वत:ची िवक्री करु बघाल पण कोणीही तुम्हाला िवकत घेणार नाही.

इस्राएलांशी होरबे पवर्ताजवळ परमेश्वराने पिवत्र करार केला
होता. त्याखेरीज, मवाबात आणखी एक पिवत्र करार
करायची परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली. तो हा पिवत्र करार

होय. 2मोशेन 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. 3ती संकटे, चमत्कार आिण िवस्मयकारक गोष्टी तुम्ही पािहल्या
आहेत. 4पण नेमके काय झाले हे तुम्हांला आजही समजू शकलेले
नाही. तुम्ही जे पािहलेत आिण ऐकलेत त्याचे खर ेआकलन परमेश्वराने
तुम्हाला होऊ िदलेले नाही. 5परमेश्वराने तुम्हांला वाळवंटातून चाळीस
वषेर् चालवले. पण एवढ्या कालावधीत तुमचे कपडे िवरले नाहीत की
जोडे िझजले नाहीत. 6तुम्हीं 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. 9या 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. 11तुमची
बायकामुले तसेच लाकूड तोड्यापासून पाणक्यापयर्ंत तुमच्यातील सवर्
उपर ेहे ही इथे आहेत. 12तुमचा 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. 14हा
शपथपूवर्क पिवत्र करार फक्त आपल्याशी-आज इथे उपिस्थत
असलेल्यांबरोबरच नव्हे 15तर आज आपल्यामध्ये या िठकाणी हजर
नसलेल्या आपल्या वंशजांसाठीही आहे. 16आपण ि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. 18आपल्या 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 स्वत:चे
समाधान करुन घेत असेल. पण त्याने हे लक्षात ठेवावे की त्याचा त्याला
त्रास तर होईलच पण सुक्याबरोबर ओले ही जळते या न्यायाने
िनरपराध्यांनाही त्रास होईल. 20परमेश्वर अशा माणसाला क्षमा करणार
नाही. परमेश्वराचा त्याच्यावर कोप होईल. इतर सवर् इस्राएलापासून
अलग करुन परमेश्वर त्याची नाविनशाणी पुसून टाकील. 21या ग्रंथातील
सवर् शापांचा प्रत्यय त्या माणसाला स्वत:च्या 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
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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. 28क्रोधायमान 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.

“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 मन:पूवर्क शरण जाल. आिण मी
आज िदलेल्या सवर् आज्ञांचे नीट पालन कराल. 3 तेव्हा तुमचा देव
परमेश्वर तुमच्यावर प्रसन्न होईल, आिण तो तुम्हांला मुक्त करील.
4तुमची त्याने जेथे जेथे पांगापांग करुन टाकली होती तेथून तो तुम्हाला
परत आणील. मग ते देश िकती का लांबचे असेनात! 5पुन्हा 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.
6तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला व तुमच्या पूवर्जांना आपल्याकडे वळवील
आिण त्याच्यावर तुम्ही मन:पूवर्क 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.
8आिण तुम्ही पुन्हा परमेश्वराचे ऐकाल. आज मी देत असलेल्या सवर्
आज्ञा तुम्ही पाळाल. 9मी 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. 10पण
तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याने सांिगतल्याप्रमाणे आचरण ठेवले पािहजे.
िनयमशास्त्रातील ग्रंथात सांिगतलेल्या आज्ञा व िनयम यांचे कसोशीने
पालन केले पािहजे. संपूणर् अतं:करणाने व संपूणर् जीवाने तुमचा देव
परमेश्वर ह्याला अनुसरले पािहजे. तर तुमचे कल्याण होईल. 11 “जी
आज्ञा मी आता तुम्हांला देत आहे ती पाळायला फारशी अवघड नाही.
ती तुमच्या आवाक्याबाहेर नाही. 12ती काही स्वगार्त नाही, की आम्ही
ती पाळावी म्हणून कोण स्वगार्त जाऊन ती आमच्यापयर्ंत आणील व
आम्हांला ऐकवील? असे तुम्हांला म्हणावे लागणार नाही. 13ती
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.
16तुमच्या 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. 17पण तुम्ही परमेश्वराकडे पाठ िफरवलीत, त्याचे ऐकले
नाहीत, इतर दवैतांचे भजनपूजन केलेत तर 18मात्र 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.
20तुमचा 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.”

मग मोशेने सवर् इस्राएलांना ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 2तो
म्हणाला, “मी आता एकशेवीस वषार्चा आहे. माझ्याने आता
तुमचे नेतृत्व होत नाही. िशवाय ‘यादेर्न नदीपलीकडे जायचे

नाही असे,’ परमेश्वरानेही मला सांिगतले आहे. 3तुमचा 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. 5या राष्ट्र ांचा पराभव करण्यात परमेश्वराचे तुम्हाला
साहाय्य होईल. पण त्यावेळी, मी सांिगतले तसे तुम्ही वागले पािहजे.
6शौयर् 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” 7मग 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. 8परमेश्वर तुमच्या सोबतीला तुमच्यापुढेच चालणार आहे. तो
तुम्हाला सोडून जाणार नाही, तुम्हाला अतंर देणार नाही. तेव्हा खचून
जाऊ नका आिण िनभर्य व्हा.” 9नतंर 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. 10मग मोशे वडीलधाऱ्या
लोकांशी बोलला. तो म्हणाला, “दर सात वषार्ंच्या अखेरीला म्हणजेच
कजर् माफीच्या ठरािवक वषीर् मडंपाच्या सणाच्या वेळी ही िशकवण तुम्ही
सवार्ंना वाचून दाखवा. 11यावेळी सवर् इस्राएलांनी तुमचा देव परमेश्वर
ह्याने त्याच्यासाठी िनवडलेल्या पिवत्र िनवासस्थानी जमावे. तेव्हा त्यांना
ऐकू जाईल अशा पद्धतीने तुम्ही हे िनयमशास्त्र वाचून दाखवावे. 12पुरुष,
बायका, लहान मुले, गावातील परकीय अशा सवार्ंना यावेळी एकत्र
आणावे. त्यांनी ही िशकवण ऐकावी, परमेश्वर देवाचा आदर करावा.
िशकवणीचे जीवनात आचरण करावे. 13ज्या 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.” 14परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तुझा मृत्यू आता समीप आला आहे. यहोशवाला घेऊन दशर्नमडंपात
ये. म्हणजे मी त्याला आज्ञा देईन.” तेव्हा मोशे व यहोशवा दशर्न मडंपात
गेले. 15दशर्न मडंपाच्या प्रवेशद्वारी असलेल्या मेघस्तभंात परमेश्वर प्रगट
झाला. 16तो मोशेला म्हणाला, “तू आता लौकरच मरण पावशील व
आपल्या पूवर्जांना भेटशील. तेव्हा हे लोक माझ्यापासून परावृत 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. 18पण 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
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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. 23मग नूनचा मुलगा यहोशवा याला
परमेश्वर म्हणाला, “िंहमत धर, खबंीर राहा. मी वचनपूवर्क देऊ केलेल्या
प्रदेशात तू या इस्राएलांना घेऊन जाशील. मी तुझ्याबरोबर राहील.”
24मोशेने 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. 27तुम्ही फार ताठर
आहात हे मला माहीत आहे. तुम्ही आपलाच ठेका चालवता. मी
तुमच्याबरोबर असतानाही तुम्ही परमेश्वरािवरुद्ध बडं केले आहे. तेव्हा
माझ्यामागेही तुम्ही तेच कराल. 28तुमच्या कुळातील अमंलदार व
महाजन यांना येथे बोलवा. स्वगर् आिण पृथ्वीच्या साक्षीने त्यांना मी चार
गोष्टी सांगीन. 29माझ्या 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.” 30सवर् इस्राएल लोक
एकत्र जमल्यावर मोशेने हे संपूणर् गीत त्यांच्यासमोर म्हटले

“हे आकाशा, ऐक मी काय म्हणतो ते. वसंुधर ेऐक शब्द
माझ्या मुखातले. 2पजर्न्याप्रमाणे माझ्या बोधाचा वषार्व
होईल. तो बोध असेल जिमनीवरुन खळाळणाऱ्या

पाण्यासारखा. िहरवळीवर िझमिझमणाऱ्या पावसासारखा.
झाडाझुडुपांवर पडणाऱ्या पावसाच्या सरींसारखा. 3घोषणाकरीन 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. 5तुम्ही त्याची मुले नाहीत. तुमची
पापे त्याला मळीन करतील. तुम्ही लबाड आहात. 6मूखर् 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. 8परात्पर देवाने लोकांची िवभागणी
केली, राष्ट्र ा राष्ट्र ांमध्ये. प्रत्येक राष्ट्र ाला स्वततं्र भूभाग िदला. देवाने
इस्राएल सीमा आखल्या. देवदतूांइतकी राष्ट्र े त्याने बनिवली.
9परमेश्वराचा 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. 11इस्राएलाला 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. 13परमेश्वराच्याच पुढाकाराने त्याने या डोंगराळ प्रदेशाचा ताबा
घेतला. मग याकोबाने शेतात भरपूर पीक घेतले. परमेश्वराने त्याला
खडकातून मध िदला, त्या कठीण खडकातून त्याच्यासाठी तेलही
काढले. 14गाईम्हशींचे, 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. 16परमेश्वराच्या या प्रजेने इतर दवैतांची पूजा करायला सुरुवात
केली आिण परमेश्वराची इष्यार् जागवली. मूतीर् त्याला मान्य नाहीत, तर
या लोकांनी मूतीर् केल्या व परमेश्वराचा कोप ओढवला. 17खर ेदेव नव्हेत
अशा दवैतांना त्यांनी यज्ञापर्णे केली. अपिरिचत दवैतांची पूजा केली.
आपल्या पूवर्जांना पूवीर् कधी माहीत नसलेल्या दवैतांची पूजा केली.
18आपल्या िनमार्णकत्यार्चा दगुार्चा त्यांनी त्याग केला. जीवनदायी
परमेश्वराला ते िवसरले. 19 “परमेश्वराने हे पािहले व आपल्या प्रजेचा

िधक्कार केला. कारण प्रजेनेच त्याला कु्रद्ध केले होते! 20तो म्हणाला, ‘मी
आता त्यांच्यापासून तोंड िफरवतो. त्यांचा शेवट कसा होणार आहे ते
मला माहीत आहे. ही माणसे बडंखोर आहेत. अभ्यास न करणाऱ्या
मुलांप्रमाणे आहेत. 21मूतीर्पूजा 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. 22माझा 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. 24भुकेने 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. 26लोकांच्या स्मृतीतून ते पुसले जातील इतका मी या
इस्राएलांचा नाश केला असता. 27पण 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. 31आपल्या शत्रूंचा दगुर् म्हणजे परमेश्वर आपल्या अभेद्य
िकल्यासारख्या परमेश्वराच्या तोडीचा नाही हे तेही कबूल करतात.
32सदोम 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 बदंीस्त ठेवली
आहे. 35अनवधानाने 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. 37परमेश्वर 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 बरे
करणाराही मीच. माझ्या समथर् हातांमधून कोणीही कोणालाही सोडवू
शकत नाही! 40आकाशाकडे बाहू उभारुन मी हे वचन देत आहे. मी
सनातन आहे हे सत्य असेल तर या गोष्टी ही खऱ्या होतील. 41माझी
लखलखाती तलवार परजून मी शत्रूंना शासन करीन. ते याच िशके्षला
पात्र आहेत. 42माझे 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.” 44मोशेने या गीताचे शब्द सवर् इस्राएलांना ऐकू जातील
असे ऐकवले. नूनचा पुत्र यहोशवाही मोशेबरोबर होता. 45ही िशकवण
देऊन झाल्यावर 46मोशे लोकांना म्हणाला, “मी ज्या गोष्टी आज सांगतो
त्या लक्षपूवर्क ऐका. आपल्या मुलाबाळांनाही या िनयमशास्त्राचे
काटेकोरपणे पालन करायला सांगा. 47 4त्यांचे महत्व कमी लेखू नका.
या आज्ञांवरच तुमचे जीवन अवंलबंून आहे. त्यायोगेच तुम्ही आपल्याला
िमळणार असलेल्या त्या यादेर्न नदीपलीकडच्या प्रदेशात दीघर्काळ
वास्तव्य कराल.” 48 त्याच िदवशी परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो
म्हणाला, 49 “मवाब देशात, यरीहो शहराच्या समोर अबारीम पवर्तांमध्ये
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जो नबो डोंगर आहे त्या डोंगरावर जा. मी इस्राएलांना जो कनान देश
देणार आहे तो तू तेथून पाहू शकशील. 50या डोंगरावर तुझे िनधन
होईल. तुझा भाऊ अहरोन हा जसा होर डोंगरावर मृत्यू पावल्यावर
स्वजनांना िमळाला तसेच तुझे होईल. 51कारण 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 पिवत्र मानले नाही. 52 तेव्हा मी
इस्राएलांना देणार असलेली भूमी तू पाहू शकतोस पण तुझे तेथे जाणे
होणार नाही.”

देवाचा भक्त मोशे याने इस्राएल लोकांना आपल्या मृत्यपुूवीर्
असा आशीवार्द िदला, मोशे म्हणाला. 2 “परमेश्वर सीनाय
येथून आला. उष:कालच्या प्रकाशाप्रमाणे तो सेईर वरुन

आला, पारान डोंगरावरुन प्रकाशला दहाहजार देवदतूांसमवेत आला
देवाचे समथर् सिैनकत्याच्याबरोबर होते. 3परमेश्वराचे आपल्या लोकांवर
खरचं फार प्रेम आहे. त्याची पिवत्र प्रजा त्याच्या हातात आहे. ते लोक
त्याच्या पायाशी बसून त्याच्याकडून िशकवण घेतात. 4मोशेने आम्हाला
िनयमशास्त्र िदले. ती िशकवण याकोबच्या लोकांची ठेव आहे.
5इस्राएलचे सवर् लोक आिण त्यांचे प्रमुख आले तेव्हा परमेश्वर यशुरुनचा
राजा झाला. 6 “रऊबेनचे लोक मोजकेच असले तरी ते जगोत, त्यांना
मरण न येवो.” 7मोशेने 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.” 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. 11परमेश्वरा, जे जे
लेवींचे आहे त्याला आशीवार्द दे. ते जे करतील त्याचा स्वीकार कर.
त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांचा संहार कर. त्यांच्या शत्रूंना पार नेस्तनाबूत
करुन टाक.” 12बन्यामीन िवषयी मोशे म्हणाला, “बन्यामीन परमेश्वराला
िप्रय आहे. तो परमेश्वरापाशी सुरिक्षत राहील. देव त्याचे सदोिदत रक्षण
करील. आिण परमेश्वराचे वास्तव्य त्याच्या प्रदेशात राहील.” 13योसेफा
िवषयी तो म्हणाला,“योसेफच्या भूमीवर परमेश्वराची कृपादृष्टी असो.
परमेश्वरा, त्यांच्या देशात आकाशातून पावसाचा वषार्व कर आिण त्यांच्या
भूमीतून मुबलक पाणी दे. 14सूयार्मुळे उत्कृष्ट फिलत त्यांच्या पदरात
पडो. आिण प्रत्येक मिहना आपली उत्कृष्ट फळे त्याला देवो. 15 टेकड्या
आिण पुरातन पवर्त यांच्यातील अमूल्य िजन्नस त्यांना िमळोत.
16धरतीचा उत्तमातील उत्तम ठेवा योसेफला िमळो. योसेफची आपल्या
भाऊबदंापासून ताटातूट झाली होती. तेव्हा जळत्या झुडुपांतून,
परमेश्वराचा दवुा त्याला िमळो. 17योसेफ माजलेल्या बलैासारखा आहे.
त्याचे दोन पुत्र बलैाच्या िंशगांप्रमाणे आहेत. ते लोकांवर चढाई करुन
त्यांना पृथ्वीच्या सीमेपयर्ंत ढकलतील. असे मनश्शेचे हजारो आिण
एफ्राइमचे लाखो आहेत.” 18मोशे 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.”
20गादिवषयी मोशे म्हणाला,“गादाचा िवस्तार करणारा देव धन्य होय.

गाद िंसहासारखा आहे. तो आधी दबा धरुन बसतो. आिण सावजावर
हल्ला करुन त्याच्या िंचधड्या करतो.” 21स्वत:साठी तो उत्तम भाग
ठेवतो. राजाचा वाटा स्वत:ला घेतो. लोकांचे प्रमुख त्याच्याकडे येतात.
जे परमेश्वराच्या दृष्टीने न्यायाने, ते तो करतो. इस्राएलच्या लोकांसाठी जे
उिचत तेच करतो.’ 22दान िवषयी मोशे म्हणाला, “दान म्हणजे िंसहाचा
छावा. तो बाशान मधून झेप घेतो.” 23नफताली िवषयी मोशेने सांिगतले,
नफताली, तुला सवर् चांगल्या गोष्टी “भरभरुन िमळतील. तुझ्यावर
परमेश्वराचा आशीवार्द राहील. गालील तलावाजवळचा प्रदेश तुला
िमळेल.” 24आशेर िवषयी मोशने असे सांगीतले, “आशेरला सवार्त
अिधक आशीवार्द िमळोत. तो आपल्या बांधावांना िप्रय होवो. त्याचे पाय
तेलाने माखलेले राहोत. 25तुमच्या दरवाजांचे अडसर लोखडंाचे व
िपतळेचे असोत. तुमचे सामथ्यर् आयषु्यभर राहो.” 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.
29इस्राएला, 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!”

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. 2नफताली, एफ्राईम व मनश्शेचा सवर्
प्रदेश दाखवला. पिश्चमेकडल्या भूमध्य समुद्रापयर्ंतचा यहूदाचा सवर् प्रदेश
दाखवला. 3तसेच नेगेव आिण सोअरा पासून यरीहो या खजुराच्या
झाडांच्या नगरापयर्ंतचे खोर ेहे ही दाखवले. 4परमेश्वर 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 येथे जाणार नाहीस.” 5मग परमेश्वराचा सेवक मोशे त्या
मवाबाच्या प्रदेशात मरण पावला. असे घडणार हे परमेश्वराने त्याला
सांिगतले होतेच. 6मवाबात मोशेचे परमेश्वराने दफन केले. बेथ-
पौरासमोरच्या खोऱ्यात हा भाग आला. पण मोशेची कबर नेमकी कोठे
आहे हे आजतागायत कोणाला कळलेले नाही. 7मोशे वारला तेव्हा
एकशेवीस वषार्चा होता. तेव्हाही त्याची तब्बेत ठणठणीत होती व दृष्टी
चांगली होती. 8इस्राएल लोकांनी त्याच्यासाठी तीस िदवस शोक केला.
त्या काळात ते मवाबातील यादेर्न खोऱ्यात रािहले. 9मोशेने 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. 10इस्राएलला 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. 12मोशेने करुन
दाखवले तसे चमत्कार व आश्चयर्कारक गोष्टी दसुऱ्या कोणा संदेष्ट्याने
करुन दाखवल्या नाहीत. इस्राएलच्या सवर् लोकांनी त्याची ही कृत्ये
पािहली.
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कनान देश िंजकणयाची पुवर्तयारी परमेश्वराचा सेवक मोशे
हयाच्या मृत्यूनतंर मोशेचा परमेश्वराने सांिगतले की, 2माझा
सेवक मोशे मृत्यू पावला आहे, तर आता ऊठ व ह्यांना अथार्त्

इस्ञाएल लोंकांसिहत ही यादेर्न ओलांडून जा. 3मी मोशेला सांिगतलें
होते त्याप्रमाणे ज्या िठकाणी तूमचे पाऊल पडेल तें तें िठकाण मी
तुम्हाला िदलें आहे. 4 रान व हा लबानोन ह्यांपासून महानद
फरातपयर्तचा िहत्ती ह्याचा सवर् देश व मावळतीकडे महासमूद्रापयर्तचा
प्रदेश तुमचा होइल. 5तुझ्या आयषु्यांत तुझ्यापुढे कोणाचािह िटकाव
लागणार नािह, जसा मोशेबरोबर मी होतो तसाच तुझ्याबरोबरिह मी
असेन. मी तुला सोडून जाणार नाही व तुला टाकणार नाही. 6खबंीर ही,
िंहमत धर, कारण जो देश ह्या लोकांच्या पूवर्जांना देण्याची शपथ मी
त्यांच्याजवळ वािहली आहे तो तू ह्यांना वतन म्हणून िमळवून देशील.
7माञ तू खबंीर हो व खूप िंहमत धर, आिण माझा सेवक मोशे ह्याने
तुला िदलेलें िनयमशास्ञ सगळें  काळजीपूवर्क पाळ, ते सोडून
उजवीडावीकडे वळंू नको, म्हणजे जाशील ितकडे तंू यशस्वी होशील.
8 िनयमशास्ञाचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदवै असंू दे, त्यांत जे काही
िलहीलें आहे तें तंू काळजीपूवर्क पाळ आिण राञंिदवस त्याचें मनन कर,
म्हणजे तुझा मागर् सुखाचा होईल व तुला यशःप्रािप्त घडेल. 9मीं तुला
आज्ञा केली आहे ना, खबंीर हो, िंहमत धर, घाबरू नको, कचरंू नको,
कारण तंू जाशील ितकडे तुझा देव परमेश्वर तुझ्याबरोबर असेल. 10मग
यहोशवानें लोकांच्या अमलदारांना अशी आज्ञा केली की, 11छावणीतून
िफरून लोकांना असा हूकूम द्या की, आपली भोजनसामग्री तयार करा.
कारण तुमचा देव परमेश्वर जो देश तुम्हाला वतन करून देणार आहे
त्याचा ताबा घेण्यासाठी तीन िदवसाच्या आत तुम्हांला ही यादेर्न
ओलांडायची आहे. 12मग यहोशवानें रऊबेनी, गादी व मनश्शेचा अधार्
वंश ह्यांना म्हटलें, 13परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्याने तुम्हांला जी आज्ञा
िदली होती ितचें स्मरण करा, तो तुम्हाला म्हणाला होता की, तुम्हांला
स्वास्थ िमळावे म्हणून तुमचा देव परमेश्वर हा देश तुम्हाला देणार आहे.
14ह्या यादेर्नेच्या पूवेर्कडील जो देश मोशेनें तुम्हांला िदला आहे त्यांतच
तुमच्या िस्ञया, मुलेंबाळे आिण गुरेंढेारें ह्यांनी राहावें, पण तुम्ही सवर्
योध्दयांनी सशस्ञ होऊन आपल्या बांधवांपुढें नदीपलीकडे कूच करावें
आिण त्यांना कुमक द्यावी. 15परमेश्वर तुमच्याप्रमाणेंच तुमच्या बांधवांना
स्वास्थ देईल आिण तुमचा देव परमेश्वर ह्यानें त्यांना िदलेल्या देशाचा
तेिह ताबा घेतील, मग परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्यानें यादेर्नेच्या पूवेर्स,
उगवतीकडे जो देश तुम्हाला िदला आहे त्या तुमच्या वतनांच्या देशांत
परत येईन त्यांचा ताबा तुम्हीं घ्यावा. 16 तेव्हां त्यांनी यहोशवांला उत्तर
िदलें, जें काही करण्याची तंू आम्हांला आज्ञा केली आहेस तें सवर् आम्ही
करंू आिण तंू आम्हांला पाठवशील ितकडे आम्ही जाऊं. 17जसें आम्ही
सवर् बाबतींत मोशेचें ऐकेत होतों तसेंच आम्ही तुझेंिह ऐकू, माञ तुझा देव
परमेश्वर मोशेबरोबर होता तसाच तुझ्याबरोबर असो. 18तुझ्या
आजे्ञिवरूध्द बडं करणा-या व तुझी सवर् आज्ञावचनें न पाळणा-या
प्रत्येकाला देहान्तिशक्षा द्यावी. तंू माञ खबंीर हो व िहमत धर.

यरीहो येथें दोन हेर पाठिवले जातात नूनाचा मुलगा यहोशवा
ह्यानें गुप्तपणे दोन हेर िशट्टीं येथून पाठिवले, त्यानें त्यांना
सांिगतलें की, जा आिण तो देश व िवशेषतः यहीरो हेरून या.

त्याप्रमाणें ते गेले आिण राहाब नांवाच्या वेश्येच्या घरी उतरले. 2मग
कोणी यरीहोच्या राजाला खबर िदली की, कांही इस्ञाएल लोंक देशाचा
भेद काढण्यासाठी आज राञी येथें आले आहेत. 3 तेव्हा यरीहोच्या
राजानें राहाबेला िनरोप पाठिवला की, जे पुरूष तुझ्याकडे येऊन तुझ्या
घरांत उतरले आहेत त्यांना बाहेर काढ, कारण सा-या देशाचा भेद

काढण्यासाठी ते आले आहेत. 4 त्या दोघा पुरूषांना लपवून ती स्ञी
म्हणाली, माझ्याकडे कोणी पुरूष आले होते खर,े पण ते कोठले होते हें
मला ठाऊक नाही. 5अधार पडल्यावर वेस लावून घेण्याच्या वेळीं ते
िनघून गेले, ते कोठे गेले तें मला ठाऊक नाही, तुम्ही लवकर त्यांचा
पाठलाग करा म्हणजे त्यांना गाठाल. 6पण ितने तर त्या मानसाना
धाब्यावर नेऊन तेथे जवसाची ताटे पसरली होती त्या लपवून ठेवलें
होतें. 7 त्यांचा मागावर िनघालेले लोक यरदेर्नेकडे जाणायार् वाटेने
उतारापायर्ंत गेले; त्यांच्या मागावरील हे लोक गावाबाहेर पडताच वेस बदं
करण्यात आली. 8इकडे ते हेर झोपी जाण्यापूवीर्ती स्ञी त्यांच्याकडे
धाब्यावर गेली, 9आिण त्यांना म्हणाली, परमेश्वरानें हा देश तुम्हाला
िदला आहे, आम्हाला तुमची दहशत बसली आहे, आिण देशांतील सवर्
रिहवाशांची तुमच्या भींतीनें गाळण उडाली आहे, हें मला ठाऊक आहे,
10कारण तुम्ही िमसर देशीहून िनघाला तेव्हा तूमच्यासमोर परमेश्वरानें
तांबड्या समुद्राचें पाणी कसे आटिवलें आिण यादेर्नेपलीकडे राहणारे
अमो-यांचे दोन राजे सीहोन व ओग ह्यांचा तुम्हीं कसा समूळ नाश केला
हें आमच्या कानी आलें आहे. 11हें ऐकताच आमच्या काळजाचें
पाणीपाणी झालें आिण तुमच्या भींतीमुळें  कोणाच्या िजवात जीव रािहला
नाही, कारण तुमचा देव परमेश्वर हाच वर स्वगार्त व खाली पृथ्वीवर देव
आहे. 12मी तुमच्यावर द्या केली आहे, म्हणून आता माझ्यासमोर
परमेश्वराच्या नांवाने शपथ घ्या की, आम्हीिह तुझ्या बापाच्या घराण्यावर
द्या करू, आिण ह्याबद्दल मला खाञीलायक खूण द्या, 13तसेच तुझे
आईबाप, भाऊबिहणी आिण त्यांचे सवर्स्व ह्यांचा आम्ही बचाव करू
आिण तुम्हां सवार्चे प्राण वाचवू, अशीिह शपथ घ्या, 14 तेव्हा त्या
पुरूषांनी ितला म्हटलें, तुम्ही ही आमची कामिगरी बाहेर फोडली नाही
तर तुमच्यासाठी आम्ही आमचेप्राण देऊ, आिण परमेश्वर आम्हांला हा
देश देईल तेव्हा आम्ही तुझ्याशीं द्याळूपणानें व खरपेणानें वागंू. 15 तेव्हां
ितनें त्यांना िखडकींतून दोरानें खाली उतरिवलें, कारण ितचें घर
गांवकुसावरच ती राहत होती. 16 ितने त्यांना सांिगतले होतें की, तुमचा
पाठलाग करणा-यांनीं तुम्हाला गाठंू नये म्हणून तुम्ही डोंगरवटीकडे जा
आिण तेथें तीन िदवस लपून राहा, तोंपयर्त तुमचा पाठलाग करणारे
परततील, मग तुम्ही मागर्स्थ व्हा. 17 ते पुरूष ितला म्हणाले होते, तू
आमच्याकडून जी शपथ वाहिवली आहे ितच्याबाबतीत आम्हाला दोष न
लागो, 18माञ आम्ही ह्या देशांत येऊं तेव्हा ज्या िखडकींतून तंू
आम्हाला उतरिवलें, ितला हा िकरिमजी दोर बांध आिण ह्या घरांत तुझे
आईबाप, भाऊबदं आिण तुझ्या बापाचें सबधं घराणें तुझ्याजवळ एकञ
कर. 19कोणी तुझ्या घराबाहेर रस्त्यावर गेला तर त्याच्या रक्तपाताचा
दोष त्याच्याच माथी राहील, आमच्यावर त्यांचा दोष येणार नाही; पण
घरात तुझ्याबरोबर जो असेल त्याच्यावर कोणी हात टाकला तर त्याच्या
रक्तपाताचा दोष आमच्या माथी राहील. 20जर तू आमची कामिगरी
बाहेर फोडलीस तर आमच्याकाडून जी शपथ तू वाहिवली आहेस
ितच्यातून आम्ही मुक्त होऊ. 21ती म्हणाली, तुमच्या सांगण्याप्रमाणेच
होईल. ह्याप्रमाणें त्यांना िनरोप िदल्यावर ते मागर्स्थ झाले; नतंर ितनें
िकरिमजी दोर आपल्या िखडकीला बांधला. 22 ते जाऊन डोंगरवटीत
पोहचंले, आिण त्यांच्या पाठलाग करणार ेपरतून जाईपयर्ंत तेथे तीन
िदवस रािहले; त्यांच्या पाठलाग करण्यायार्नी वाटेत चहुकंडे शोध केला,
पण ते त्यांना सापडले नाहीत. 23मग ते दोगे पुरुष डोंगरवटीतून उतरून
नुनाचा मुलगा यहोशवा ह्याच्याकडे परत आले आिण घडलेंले सगळे
वतर्मान त्यांनी त्याला सांिगतले. 24 ते यहोशवाला म्हणाले, हा सवर् देश
परमेश्वरानें आपल्या भीतीमुळें  ह्या देशाच्या सवर् रिहवाश्यांची गाळण
उडाली आहे

यहोशवा 1:2 116 यहोशवा 2:24



3

4

5

इस्राएल लोक यादेर्न नवी ओलांडतात. यहोशवा पहाटेस
उठला आिण सवर् इस्राएल लोकांसव िशट्टीमाहून कूच करून
यादेर्नतीरी आला आिण पलीकडे जाण्यापूवीर् त्यांनी तेथे

मुक्काम केला. 2तीन िदवसानतंर अमलदार छावणीतून िफरले 3व त्यनंी
लोकांना आशी आज्ञा केली की, तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या कराराचा
कोश लेवीय याजक वाहून नेत असतांना तुम्ही पाहाल तेव्हा तळ हलवून
त्याच्या पाठोपाठ जा; 4पण कोशाच्या व तुमच्यामध्ये मोजून सुमार ेदोन
हजार हात अतंर ठेवा; त्याच्या फार जवळ जाऊ नका, म्हणजे ज्या
वाटेनें तुम्हाला जावयाचे आहे ती तुम्हाला समजेल; कारण ह्यापूवीर् ह्या
वाटेनें तुम्ही कधी गेले नाही. 5मग यहोशवा लोकांना म्हणाला, शुद्ध व्हा,
कारण उद्या परमेश्वर तुमच्यामध्ये अदभूत कृत्ये करणार आहे. 6नतंर
यहोशावा याकाना म्हणाला, कराराचा कोश उचलून घेऊन लोकांच्या
पुढें चाला त्याप्रमाणें ते कराराचा कोश उचलून घेऊन लोकांच्या पुढे
चालले. 7परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, आज मी सवर् इस्राएलाच्या
द्रुष्टीने तुझी थोरवी वाढिवण्यास आरभं करीन, म्हणजे मी जसा
मोशेबरोबर होती तसाच तुझ्याबरोबरिह आहे हे त्यांनाकळून येईल.
8कराराचा कोश वाहणाऱ्या याज्काना आज्ञा कर की, जेव्हा तुम्ही
यादेर्नेच्या पाण्याच्या कडेला पोहचाल तेव्हा यादेर्नेंत उभे राहा. 9मग
यहोशवा इस्राएल लोकांना म्हणाला, जवळ येऊन तुमचा देव परमेश्वर
ह्याची वचने ऐका, 10यहोशवा म्हणाला, िजवंत देव तुमच्यामध्ये आहे
आिण कनानी, िहत्ती, िहव्वी, प्रीरज्जी िगगार्शी, अमोरी व यबुसी ह्यांना तो
तुमच्यासमोरून खात्रीनें हाकून देईल हें येंणेंप्रमाणे तुम्हाला कळून येईल.
11अिखल पृथ्वीचा जो प्रभू त्याच्या कराराचा कोश तुमच्यासमोर
पलीकडे जाण्यासाठी यादेर्नेत प्रवेश करीत आहे. 12तर आता वशातून
बारा पुरुष तुम्ही िनवडा; प्रत्येक वंशातून एक एक. 13अिखल पृथ्वीचा
जो प्रभु परमेश्वर ह्याच्या कराराचा कोश वाहणाऱ्या याजकांचे तळपाय
यादेर्नेच्या पाण्याला लागताच वरून वाहत येणार ेयादेर्नेचें पाणी थांबून
साचेल व त्याची राम होईल. 14लोक यादेर्नेपलीकडे जाण्यासाठी
आपल्या डेऱ्यांतून िनघाले तेव्हा कराराचा कोश वाहणार ेयाजक
लोकांपुढे चालले. 15कोश वाहणार ेयादेर्नेपाशी येऊन पोहचले आिण
कोश वाहणाऱ्या याजकांचे पाय कडेच्या पाण्यात बुडाले. (सुगीच्या
िदवसात यादेर्न नदी दथुडी भरून वाहत असते). 16 तेव्हा जे पाणी वरून
वाहत येत होते ते बऱ्याच अतंरावर म्हणजे सारतानाजवळील आदाम
नगरापाशी साठून चडलें व त्याची राम झाली, आिण जे पाणी अराबाचा
समुद्र म्हणजे क्षारसमुद्र ह्याकडे जात होतें तें अगदीं वाहून गेलें; मग ते
लोक यरीहोसमोर पार उतरून गेले. 17परमेश्वराच्या कराराचा कोश
वाहणार ेयाजक यादेर्नेच्या मध्यभागी कोरड्या जिमनीवरून पार िनघून
गेले. अशा प्रकारें सार ेराष्ट्र  यादेर्नेपलीकडे गेलें

यादेर्न नदींतून घेतलेले बारा धोंडे राष्ट्र ांतील झाडून सारा लोक
यादेर्नेपलीकडे गेल्यावर परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला,
2प्रत्येस वंशांतून एक असे बारा पुरुष लोकांमधून िनवडा

3आिण त्यांना अशी दे : मध्यभागातून म्हणजे याजकांचे पाय जेथें िस्थर
झाले होते तेथून बारा धोंडे उचलून आपल्याबरोबर पलीकडे घेऊन जा
आिण आज रात्री ज्या स्थळीं तुमचा मुक्काम होईल तेथें ते ठेवा. 4मग
यहोशवानें इस्राएल लोकांतील वंशांतून एक असे जे बारा पुरुष तयार
ठेवले होते त्यांना बोलािवलें. 5यहोशवा त्यांना म्हणाला, तुम्ही आपला
देव परमेश्वर ह्याच्या कोशासमोर यादेर्नेच्या माध्यमातून जाऊन इस्राएल
लोकांच्या संख्येप्रमाणे एकएक धोंडा उचलून आपल्या खांद्यावर घ्या,
6 म्हणजे हें तुमच्यामध्ये चीन्हादाखल होईल, आिण पुढे तुमची मुलेबाळें
िवचारतील कीं, ह्याधोंड्यांचें तुमच्या दृष्टीनें काय महत्व आहे? 7 तेव्हा
तुम्ही त्यांना सांगा कीं, यादेर्नेचें पाणी परमेश्वराच्या कराराच्या कोशापुढें
दभुगंलें; तो यादेर्नेंतून पलीकडे जात असतांना ितच्या पाण्याचे दोन भाग
झाले. अशा प्रकारें हे धोंडे इस्राएल लोकांसाठीं कायमचें स्मारक होतील.
8याहोशच्या ह्या आजे्ञप्रमाणें इस्राएल लोकांनी केले; परमेश्वराणे
याहोशाळा सांिगतल्याप्रमाणें त्यांनीं इस्राएल लोकांच्या वंशांच्या
संख्येप्रमाणें त्यांनी मध्यभागांतून उचलून आणून आपल्याबरोबर
मुक्कामावर ठेवले. 9तसेंच यादेर्नेच्या मध्यभागी कराराचा कोश
वाहणाऱ्या योजकांचे पाय जेथें िस्थर झाले होते तेथे याहोशवानें बारा
धोंडे उभे केले; ते आजपयर्ंत तेथें आहेत. 10मोशेनें यहोशवाला जें
आज्ञािपलें होतें तेंच लोकांना सांगण्याची आज्ञा परमेश्वरानें यहोशवाला

केली; त्याप्रमाणें करण्याचें संपेयर्ंत कोश वाहणार ेयाजक यादेर्नेच्या
मध्यभागीं उभे रािहले. मग लोक लवकर लवकर पार उतरून गेले.
11झाडून सार ेलोक उतरून गेल्यावर त्यांच्या देखत परमेश्वराचा कोश
आिण याजक पलीकडे गेले. 12 रउबेनी, गादी आिण मनश्शेचा अधार् वंश
हे मोशेच्या सांगण्याप्रमाणे सशस्त्र होऊन इस्राएल लोकंपुढे पलीकडे
गेले, 13यदु्धासाठी सज्ज झालेले सुमारें चाळीस हजार पुरुष
परमेश्वरासमोर नदी उतरून यरुीहोजवलच्या मदैानांत पोहचंले. 14 त्या
िदवशी परमेश्वरानें सवर् इस्राएलच्या दृष्टीने यहोशवाचीं थोरवी तसेंच
त्यांनी यहोशवाचें भय त्यच्या सगळ्या हयातींत बाळगलें. 15परमेश्वर
यहोशवाला म्हणाला 16साक्षापटाचा कोश वाहणाऱ्या याजकांना
यादेर्नेंतून तून वर येण्यची आज्ञा कर. 17 त्याप्रमाणे यहोशवानें याजकांना
केली. 18मग परमेश्वराच्या कराराचा कोश वाहणार ेयाजक यादेर्नेच्या
माध्यभागांतून िनघून वर आले आिण त्यांचे पाय कोरड जिमनीला
लागतांच यादेर्नेचेयादेर्ने पाणी मुळ िठकाणीं परत आलें आिण पूवर्वत्
दथुडी भरून वाहू ंलागलें. 19पिहल्या मिहन्याच्या दशमीस लोकांनी
यादेर्न पार करून यारीहोच्या पूवर् सीमेवरील गीलगाल येथें डेर ेिदले.
20यादेर्नेंतून उचलुन आणलेले बारा धोंडे यहोशवानें गीलगाल येथें उभे
केले. 21तो इस्राएल लोकांना म्हणाले की, पुढें जेव्हा तुमची मुलेंबाळे
आपआपल्या विडलांना िवचारतील, ह्या धोंड्यांचें मह्त्व काय? 22 तेव्हा
तुम्हीं त्यांना सांगा की, इस्राएल ह्या यादेर्नेच्या कोरड्या पत्रांतून चालत
पार आले. 23आम्ही तांबडा समुद्र ओलांडेपयर्ंत तुमचा देव परमेश्वर
ह्यानें तो ितचें पाणी आटवून ती कोरडी केली 24ह्या वरून परमेश्वराचा
हात समथर् आहे, हे पृथ्वीवरील सवर् राष्ट्र ांना कळेल. आिण तुमचा देव
परमेश्वर ह्याचा त्यांना िनरतंरधाक वाटेल.

गील्गल येथें वल्हांड़न सण पाळणें व संुता इस्राएल लोक
यादेर्नेपलीकडे जाईपयर्ंत परमेश्वरानें ितचें पाणी त्यांच्यासाठी
कसें आटिवलें हें यादेर्नेपलीकडील अमोऱ्यांच्या सवर् राजांनी व

समुद्रिकनाऱ्याच्या सवर् कनानी राजांनी ऐकले, तेव्हां इस्राएल लोकांच्या
भीतीनें त्यांच्या काळजाचें पाणीपाणी झालें आिण त्यांच्यांत काही िहमत
रािहली नाहीं. 2 त्या समयी परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, गारगोटीच्या
सुऱ्या करून इस्राएल लोकांची पुन्हा एकदा संुता कर. 3 त्याप्रमाणें
यहोशवानें गारगोटीच्या सुऱ्या बनवून गीबअथ हा-अरोलोथ 2 येथें
इस्राएल लोकांची संुता केली. 4यहोशवानें त्यांची संुता केली ह्याचें
कारण हें की, यदु्धास पात्र असे िमसर देशांतून िनघालेले सगळे पुरुष
िमसर देशांतून िनघाल्यानतंर वाटेनें रानांत मरण पावले होते. 5 िमसर
देशातून िनघालेल्या सवर् पुरुषांची संुता झाली होती, पण िमसर देशांतून
बाहेर िनघाल्यानतंर रानांत वाटेनें जे जन्मले त्यांच्यी संुता झाली नव्हती;
6कारण इस्राएल लोक रागात चाळीस वषेर् प्रवास करीत होते; िमसर
देशातून िनघालेल्या सवर् राष्ट्र ानें म्हणजे यदु्धास पात्र अशा पुरुषांनी
परमेश्वरचें सांगणे न ऐकल्यामुळे, ह्या काळात त्यांच्या संहार झाला होता
; परमेश्वरानें त्यांना शपथेवर सांिगतलें होतें की, जो देश मी तुमच्या
पूवर्जांना तुमच्यासाठी शपथेवर देऊं केले आिण ज्यात दधुामधाचे प्रहार
वाहत आहेत तो मी तुमच्या दृष्टीस पडूं देणार नाहीं 7 त्यांच्या जागी
त्यांची जी मुलें त्यानें वाढिवली होती त्यांची यहोशवानें संुता केली,
कारण वाटेनें त्यांची संुता झाली नव्हती; ती बेसुन्तच रािहली होती.
8सवर् राष्ट्र ाची संुता करणें संपल्यावर ते बर ेहोईपयर्ंत छावणींत
आपापल्या िठकाणी रािहले. 9मग परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला. िमसरी
लोक तुमची िंनदा करीत असत ती आज मी तुमच्यापासून दरू लोटली
आहे. म्हणून आजिह त्या जागेला गीलगाल (लोटून देणें) 10इस्राएल
लोकांनीं गील्गालांत तळ िदल्यावर यरीहोजवळच्या मदैानांत त्या
मिहन्याच्या चतुदर्शीस संध्याकाळीं वल्हांडण सण पाळला.
11वल्हांडणाच्या दसुऱ्याच िदवशी त्या देशांत िपकलेल्या धान्याच्या
बेखमीर भाकरी आिण हुरडा त्यांनी खाल्ला. 12 त्यांनी देशांतलें उत्पन्न
खाल्लें त्याच्या दसुयार् िदवसापासून मात्रा बदं झाला; तो पुन्हा इस्राएल
लोकांना िमळाला नाही; त्या वषीर् त्यांनी कनान देशातलें उत्पन्न खाल्लें.
यहोशवा आिण तरवार उपसून उभा रािहलेला पुरुष 13यहोशवानें
यरीहोजवळ असतांना समोर पिहलें तों कोणी पुरुष आपल्या हातीं
उपसलेली तरवार घेऊन पुढे उभा आहे असें त्याच्या नजरसे पडलें
यहोशवानें जवळ जाऊन वीचारलें, तंू आमच्या पक्षाचा कीं आमच्या
वऱै्यांच्या पक्षाचा? 14तो म्हणाला, नाही; मी येथें परमेश्वराचा सेनापती
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ह्या नात्यानें आलों आहें. तेव्हां यहोशवानें त्याला दडंवत घालून म्हटलें,
स्वामीची आपल्या दासाला काय आज्ञा आहे ? 15परमेश्वराचा सेनापती
यहोशवाला म्हणाला, आपल्या पालांतले जोडे काढ; कारण ज्या जागी तंू
उभा आहेस ती पिवत्र आहे. तेव्हां यहोशवानें तसें केले.

यरीहोचा पाडाव (इस्राएल लोकांच्या भीतीमुळें  यरुहोच्या वेशी
मजबूत लावून घेण्यांत आल्या होत्या; कोणी बाहेर गेला नाहीं
की आत आला नाही.) 2परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, पाहा,

यरीहो, त्याच्या राजा व त्याचे पराक्रमी वीर मी तुझ्या हाती िदले आहेत.
3तुम्ही सगळे योद्धे ह्या नगरासभोयहोंवती एक प्रदेिक्षणा घाला. असें
सहा िदवस करा. 4सात याजकांनी सात रणािशगें घेऊन कोशापुढें
चालावे; सातव्या िदवशीं तुम्हीं नगरला सात प्रदेिक्षणा घालाव्या आिण
याजकानी रणिशगें फंुकलीं जात असताना त्याच्या दीघर्नाद कानी
पडताच सवर् लोकांनी मोठा जयघोष करावा, 5 म्हणजे नगराचा तट
जागच्या जागी कोसळेल; मग तुम्ही प्रत्यकानें सरळ आत चलून जावें.
6नतंर नुनाचा मुलगा यहोशवा ह्यानें याजकांना बोलावून म्हटलें,
कराराचा कोश उचलून घ्या आिण सात याजक सात रणिंशगें घेऊन
परमेश्वराच्या कोशापूढे़ चाला. 7तो लोकांना म्हणाला, चला, नगरला
प्रदेिक्षणा घाला, आिण सशस्त्र पुरुष परमेश्वराच्या कोशापुढ़ें चाला.
8यहोशवाने लोकांना आज्ञा केल्याप्रमाणें सात याजक परमेश्वरापुढें सात
रणिंशगें फंुकीत चालले आिण परमेश्वराच्या कराराचा कोश त्यांच्या
मागोमाग िनघाला. 9सशस्त्र लोक रणिंशगें वाजिवणाऱ्या याजकापुढें
चालत होते आिण रणिंशगें वाजत असतांना िपछाडीचे लोक कोशाच्या
मागोमाग येत होते. 10मग यहोशवाने लोकांना अशी आज्ञा केली की, मी
तुम्हांला सांगेपयर्ंत जयघोष करू नका, त्यांच्या कानी तुमचा आवाज
जाऊं देऊ नका व तुम्ही आपल्या तोंडावाटें चकार शब्द काढंू नका ;
आज्ञा होतांच जयघोष करा. 11ह्या प्रकारें परमेश्वराच्या कोशाची
नागरासभोंवती एक वेळ प्रदिक्षणा झाली. त्यानतंर त्यांनी छावणीत
येऊन तेथें रात्री मुक्काम केला. 12यहोशवा मोठ्या पहाटेस उठला आिण
याजकांनी परमेश्वराच्या कोश उचलून घेतला. 13सात याजक रणिंशगें
घेऊन परमेश्वराच्या कोशापुढें ती एकसारखी फंुकीत िनघाले आणी
सशस्त्र लोक त्यांच्यापुढे चालले; रणिंशगें फंुकीली जात असताना
िपछाडीचे लोक परमेश्वराच्या कोशामागें चालत होते. 14 ते दसुऱ्या
िदवशीिह नगराला एक प्रदेिक्षणा घालून छावणीत परत आले; असें त्यांनी
सहा िदवस केले. 15सातवा िदवशी अगदी पहाटेस उठून त्यांनी अशाच
प्रकारें त्या नगरला सात प्रदेिक्षणा घातल्या; त्या िदवशी मात्र त्यांनी त्या
नगरला सात प्रदेिक्षणा घातल्या. 16सातव्या वेळी याजक रणिंशगें
फंुकीत असताना यहोशवा लोकांना म्हणाला, जय घोष करा, कारण
परमेश्वराने हे नगर तुमच्या हाती िदले आहे ; 17 हे नगर व ह्यांत जें काही
असेल तें सवर् परमेश्वराला समिर्पत करावे ; मात्र राहाब वेश्येला आिण जे
कोणी तीच्याबरोबर ितच्या घरी असतील त्यांना िजवंत ठेवावें, कारण
आपण पाठिवलेल्या जासुदांना ितनें लपवून ठेवलें होतें. 18तुम्ही मात्र
समिर्पत वस्तंूपासून सवर्था दरूच राहा; त्या समिर्पत झाल्यावर त्यातली
एखादी वस्तू तुम्ही घ्याल तर इस्राएलाच्या छावणीवर शाप आणून ितला
संकटांत घालाल. 19पण सवर् सोनें, रूपें आिण तांब्याची व लोखडंाचीं
पात्रें परमेश्वराप्रीत्यथर् पिवत्र होत; ती परमेश्वराच्या भांडारात जमा केली
पािहजेत. 20 तेव्हां लोकांनी जयघोष केला आिण रणिंशगें वाजत रािहलीं
रणिंशगांचा आवाज ऐकतांच लोकांनी मोठ्याने जयघोष केला आिण तट
जागच्याजागी कोसळला ; लगेच लोकांनी आपआपल्यासमोर त्या
नगरात सरळ चालून जाऊन तें हस्तगत केलें. 21 त्या नगरांतील पुरूष
िस्त्रया, तरूण, वृध्द, गुरेंमेंढरें, गाढवें वगरै ेसवार्चा त्यांनी तलवारींने
समूळ नाश केला. 22 तेव्हां जे दोन पुरूष तो देश हेरावयाला गेले होते
त्यांना यहोशवा म्हणाला, तुम्ही शपथ वािहल्याप्रमाणे त्या वेश्येच्या घरी
जाऊन ितला आिण ितचे जे कोणी असतील त्यांना बाहेर आणा.
23 तेव्हां त्या तरूण हेरांनीं आत ंजाऊन राहाबेला, ितच्या आईबापांना,
भाऊबदंांना, ितचे दे कोणी होते त्या सवार्ना म्हणजे ितच्या सवर्
आप्तजनांना बाहेर आणून इस्त्राएलाच्या छावणीबाहेर नेऊन ठेवलें.
24मग त्यांनी तें नगर व त्यांतले सवर् काही आग लावून जाळले; मात्र
सोनें, रूपें आिण तांब्याची व लोखडंाची पात्रें हीं त्यांनी परमेश्वराच्या
घराच्या भांडारांत ठेवलीं. 25यहोशवानें राहाब वेश्या, ितच्या बापाचा
पिरवार व ितचे जे कोणी होते ते सवर् वांचिवले; ितचा वंश आजपयर्त

इस्त्राएल लोकांमध्ये वसत आहे; कारण जे जासूद यरीहो हेरावयाला
यहोशवानें पाठिवले होते, त्यांना ितनें लपवून ठेवलें होतें. 26 त्या समयीं
यहोशवानें असा शाप िदला कीं, जो कोणी यरीहो नगर उभारण्यास प्रवृत्त
होईल त्याला परमेश्वराचा शाप लागेल. त्याचा पाया घालतांच त्याचा
ज्येष्ठ पुत्र मरले आिण त्याच्या वेशी उभारतांच त्याचा किनष्ठ पुत्र मरले.
27ह्याप्रमाणें परमेश्वर यहोशवाबरोबर रािहला, आिण त्याची कीिर्त सवर्
देशभर पसरली,

आखानाचें पातक इस्त्राएल लोकांनी समिर्पत वस्तंूच्या
बाबतींत िवश्वासघात केला; यहूदा वंशांतील आखान िबन कमीर्
िबन जब्दी िबन जेरह ह्यानें समिर्पत वस्तंूपकैीं काहीं ठेवून

घेतल्या, म्हणून इस्त्राएल लोकांवर परमेश्वराचा कोप भडकला.
2 बेथेलच्या पूवेर्स बेथ-आवेनाजवळ आय नगर आहे ितकडे यहोशवानें
यरीहोहून माणकें  पाठिवलीं आिण त्यांना सांिगतलें कीं, जा, तो देश हेरा.
तेव्हां त्यांनीं जाऊन आय हेरलें, 3नतंर ते यहोशवाकडे परत येऊन
म्हणालें, सवर् लोकांना तेथें जावयाला नको, फक्त दोन-तीन हजार
पुरूषांनीं जाऊन आय नगरावर हल्ला करावा; तेथें सवर् लोकांना जाण्याचे
कष्ट देण्याची गरज नाहीं; कारण ते लोक थोडकेच आहेत; 4 म्हणून
लोकांतले सुमारें तीन हजार पुरूष ितकडे रवाना झाले; पण आय
येथल्या माणसांपुढें त्यांना पळ काढावा लागला. 5आय येथील
माणसांनी त्यांच्यातली सुमारें छत्तीस माणसें मारून टाकलीं आिण
आपल्या वेशीपासून शबारीमापयर्ंत त्यांचा पाठलाग करून उतरणीपयर्ंत
त्यांना मारीत नेलें; त्यामुळें  लोकांच्या काळजाचें पाणीपाणी झालें.
6यहोशवाने आपले कपडे फाडले आिण तो व इस्त्राएलाचे वडील जन
संध्याकाळपयर्त परमेश्वराच्या कोशापुढें पालथे पडून रािहले; आिण
त्यांनी आपल्या डोक्यांत धूळ घातली. 7यहोशवा म्हणाला, हायहाय। हे
प्रभु परमेश्वरा; आम्हाला अमो-यांच्या हातीं देऊन आमचा नाश करायला
तंू ही प्रजा यादेर्नेपार कां आणलीस? आम्ही समाधान मानून
यादेर्नपलीकडेच रािहलो असतों तर िकती बरें झालें असतें। 8 हे प्रभो,
इस्त्राएलानें आपल्या शत्रूंना पाठ दाखिवली; आतां मी काय बोलंू?
9कारण कनानी लोक आिण देशांतले सवर् रिहवासी हें ऐकून आम्हाला
घेरतील आिण पृथ्वीवरून आमचें नांव नाहीसें करतील; तेव्हां तंू आपलें
थोर नांव राखण्यासाठी काय करणार आहेस? 10 तेव्हां परमेश्वर
यहोशवाला म्हणाला ऊठ, असा पालथा कां पडलास? 11इस्त्राएलानें
पाप केलें आहे; मी त्यांच्याशीं केलेला करार त्यांनीं मोडला आहे;
समिर्पत वस्तुपकैी कांहीं त्यांनी घेतल्या आहेत; एवढेच नव्हे तर त्यांनी
चोरी व लबाडीिह केली आहे, आिण त्या वस्तू आपल्या सामानामध्ये
ठेवल्या आहेत. 12 म्हणून इस्राएल लोकांना आपल्या शत्रूंपुढें िटकाव
धरत नाही, ते आपल्या शत्रुंणा पाठ दाखिवतात, कारण ते शािपत झाले
आह्हेत; तुमच्यामधून त्याल समिर्पत वस्तु नष्ट केल्यािशवाय येथून पुढें
मी तुमच्याबरोबर राहणार नाही. 13तर उठ, लोकांना शुद्ध कर, त्यांना
सांग : उद्यांसाठी तुम्ही शुद्ध व्हा, कारण इस्रायलचा देव परमेश्वर म्हणतो,
हे इस्रायेला, तुझ्यामध्ये समिर्पत वस्तू आहेत, तुम्च्यांतून त्या समिर्पत
वस्तू तुम्ही दरू करीपयर्ंत तुमच्या शत्रुंनपुढें तुमचा िटकाव लागणार नाही.
14सकाळीं तुम्हाला आपआपळ्या वंशाच्या क्रमाने पुढे आणण्यात येईल
; मग ज्या वंशाला परमेश्वर पकडील त्या वंशाच्या एकाएका कुळाने पुढे
यावें; नतंर ज्या कुळाला परमेश्वर पकडील त्या कुळांतील एकाएका
घराण्यानें पुढें यावे ; मग ज्या घराण्याला परमेश्वर पकडील त्या
घराण्यातील एकाएका पुरुषाला पुढे यावें; 15ज्याच्याजवळ समिर्पत
वस्तु सापडतील त्याल त्याच्या सवर्स्वासह अग्नीनें जाळून टाकावें,
कारण त्यानें परमेश्वराचा करार मोडला आहे, आिण इस्राएलमध्यें
मूखर्पणा केला आहे. 16यहोशवानें मोठ्या पाहटेस उठून इस्राएलम
एकाएका वंश समोर आणला, तेव्हां यहूदा वंश पकडला गेला. 17मग
त्यांने यहूदाचीं कुळें  समोर आणली, तेव्हां जेरह कुल पकडलें गेलें. नतंर
जेरहाच्या कुळांतलीं घरन समोर आणण्यांत आली. तेव्हां जब्दीचें घराणें
पकडले गेले. 18मग त्याच्या घराण्यांतील प्रत्येक पुरुषाला समोर
आणण्यात आलें. तेव्हा यहूदा वंशांतील आखन िबन कमीर् िबन जब्दी
द्बीन जेरह पकडला गेला. 19 तेव्हां यहोशवा आखानाला म्हणाला. मज्या
मुला, इस्राएलाच्या देव परमेश्वर ह्याला थोर मान; याच्यापुढें कबूल कर;
तू काय केलें तें आतां मला सांग; माझ्यापासून कांही लपवंू नको.
20आखानांने यहोशवाला उत्तर िदलें की, मी खरोखर इस्रायलचा देव
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परमेश्वर ह्याच्यािवरुध पाप केलें आहे; आिण मी जें केलें तें हें:
21लुटीमध्यें एक चांगला िशणारी झगा, दोनशे शेकेल रूपें आिण
सोन्याची पन्नास शेकेल वजनाची एक वीट ह्या वस्तू मला िदसल्या तेव्हा
मला लोभ सुटून मी त्या घेतल्या. पाहा; माझ्या डेऱ्यामध्ये त्या जिमनीत
पुरलेल्या आहेत. रूपें खालीं आहे. 22 तेव्हा यहोशवानें जासूद पाठिवले.
ते डेऱ्याकडे धावत गेले, आिण पाहा, त्याच्या डेऱ्यांत त्या वस्तू
लपिवलेल्या होत्या व खाली रूपे होतें. 23 त्यांनीं त्या डेऱ्यांतून काढून
यहोशवा आिण सवर् इस्रायल लोक ह्यांच्याकडे आणून परमेश्वरसमोर
ठेवल्या. 24 त्यानतंर यहोशवानें व त्याच्याबरोबरच्या सवर् इस्रायल
लोकांनीं आखन िबन जेरह ह्याला व त्याच्याबरोबर ते रूपें, तो झगा व ती
सोन्याची वीट, त्याचे मुलगे व त्याच्या मुली, त्याचे बलै, गाडावें,
शेरडेंमेंढरें, त्याचा डेरा व त्याचें जें कांही होतेंनव्हतें तें सवर् आखोर
िखडींत नेलें. 25यहोशवा म्हणाला, तंू आम्हांला कां त्रास िदलास?
परमेश्वर तुला आज त्रास देईल. मग सवर् इस्रायलांनी त्याला द्ग्द्मार केला
व तीं सवर् अग्नीनें जाळून ंवर दगड टाकले. 26 त्यांवर त्यांनी एक मोठी
दगडांची रस केली; ती आजपयर्ंत तेथें आहे. मग परमेश्वराच्या
भडकलेला कोप शमला. ह्यावरून तला स्थळाला आजवर आखोर (त्रास
देणारी) िखद म्हणत आले आहेत.

आय नगराचा पाडाव आिण नाश परमेश्वर यहोशवला म्हणाला,
िभऊं नको, कचरंू नको; उठ, सवर् योद्धे बरोबर घेऊन आय
नगराचा राजा, त्याची प्रज्ञा, त्यचे नगर आिण त्याचा देश मी

तुज्या हाती िदला आहे; 2यरीहो आिण त्याचा राजा ह्यांचे तू केले तेच
आय व त्याचा राजा ह्यांचे कर; मात्र तेथली होती लागेल ती मालमता व
गुरेंढोरें तुम्ही आपणासाठी लुटम्हणून घ्या; नगरच्या िपछाडीस सनै्याला
दबा धरून बसव. 3 त्याप्रमाणें यहोशवनें सवर् योद्धासंह आय नगरावर
चढाई करून जाण्याची तयारी केली; त्यानें तीस हजार पराक्रमी वीर
िनवडून रातोरात पाठिवले. 4 त्याने त्यांना अशी आज्ञा केली िक, एका ;
नगरच्या िपछाडीस जाऊन नगरावर दबा धरून बसा; नगरापासून फार
दरू जाऊ नका, पण तुम्ही सवर् तयार राहा. 5मी आिण माझ्याबरोबरचे
सवर् लोक त्या नगराजवळ येऊं. आिण ते पूवीर्प्रमाणें आमच्यावर हल्ला
करावयाला येतील तेव्हा आम्ही त्यांच्या समोरून पळंू लागंू. 6आम्ही
त्यांना चालीवीत चालीवीत नगराबाहेर दरू नेईपयर्ंत ते आमच्या पाठीस
लागतील कारण त्यांना वाटेल, पुिर्वप्रमाणेंनच आपल्याला िभऊन हे पळ
काढतीत आहेत. ह्याप्रमाणें आम्ही त्यांच्यापुढें पळंू लागंू ; 7मग तुम्ही
दबा धरणाऱ्यानीं उठून नगर काबीज करावें; कारण तुमचा देव परमेश्वर तें
तुमच्या हातीं देणार आहे. 8तुम्ही तें नगर हस्तगत केल्यावर त्याला
आग लावा; परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणें करा ; पहा, मी तुम्हांला आज्ञा
केली आहे. 9मग यहोशवानें त्यांना रवाना केलें. ते आयच्या पिश्चम
बाजूला बेठेल व आय ह्यांच्या दरम्यान दबा धरून बसले. यहोशवा मात्र
त्या रात्री आपल्या लोकांबरोबरच रािहला. 10यहोशवानें मोठ्या पहाटेस
उठून लोक जमिवले आिण तो व इस्राएलांचे वडील जन लोकांच्या
आघाडीवर आय नगरकडे िनघाले. 11 त्यांच्याबरोबर सवर् योद्धे चढाई
करावयाला गेले, आिण आय नगराजवळ पोहचल्यावर त्यांनी त्यासमोर
उत्तरसे तळ िदला ; ते व आय नगर ह्यांच्यामध्यें एक खोरें होतें. 12 त्याने
सुमार ेपाच हजार परुष आय नगरच्या पिश्चमेस बेथेल व आय ह्यांच्या
दरम्यान दबा धरावयला ठेवले. 13ह्याप्रमाणे नगरांच्या उत्तरसे कोणतें
सनै्य जावयाचें आिण पिश्चमेस कोणी दबा धरावयाचा हें ठरवून यहोशवा
त्या रात्रीं त्या खोऱ्यांत रािहला. 14आयच्या राजानें हें पिहले तेव्हा तो व
त्याचा नगरातले सगळे लोक पाहटेस लवकर उठून इस्राएलाशी सामना
करावयाला अराबासमोरील उताराकडे गेले पण नगरच्या िपछाडीस
लोक आपणावर दबा धरून आहेत हें त्याच्या गावीही नव्हतें. 15मग
यहोशवा व सवर् इस्राएल त्यांच्यासमोर मोड झाल्याचे िमष करून
रानाच्या वाटेनें पळंू लागले. 16 त्यांच्या पाठलाग करण्यासाठी
नगरातल्या सवर् लोकांना यकत्र बोलावण्यांत आले ; ते यहोशवाचा
पाठलाग करीत नगरापासून दरूवर गी. 17इस्राएलाच पाठलाग करायला
िनघाला नाही असा कोणी पुरुष आय िकवा बेथेल येथें रािहला नाही;
त्यांनी तें नगर खलुें टाकून इस्राएलाचा पाठलाग केला. 18 तेव्हां परमेश्वर
यहोशवाला म्हणाला, तुज्या हाती असलेली बरची आय नगरकडे नगर,
कारण ते मी तुज्या हाती देईन त्याप्रमाने यहोशवानें आपल्या हाती
असलेल्यी क्ष्र्िच नगरकडे उगारली. 19 त्यानें आपला हात उगारतांच

दबा धरणाऱ्यांनी लगबगीनें उठून धावत जाऊन नगरात प्रवेश केला व ते
कबीर केलें आिण लगेच नगरला आग लोवली. 20आय नगरच्या
पुरूषांनी मागें वळून पिहलें तो नगराचा धूर आकाशांत चढतांना त्यांना
िदसला, तेव्हा त्यांना इकडे िकवा ितकडे पळण्याची ताकत रािहली नाही
; इकडे जे लोक रानाच्या मागार्ने पळत होते इ आपला पाठलाग
करणाऱ्यांवर उलटले. 21दवा धरणायार्ंनी नगर हस्तगत केल्याचें व
त्याचा धुरवर चढत असल्याचें यहोशवा व सवर् इस्राएलानें पािहलें तेव्हा
ते मागें उलटून आयकरावर तुटून पडले. 22 त्याच्याशी सामना
करावयाला ती दसुरी टोळीिह नगरांतून िनघाली; असे ते दोहों बाजूनीं
इस्राएलाच्या कचाटींत सांपडले; इस्राएलानें त्यांचा क्न्हार केला;
त्यांच्यातला कोणी िजवंत रािहला नाजी िकवा िनसटून गेला नाही.
23आय नगरच्या राजाला त्यांनीं िजवंत धरुन यहोशवाकडे आणलें.
24ज्या मोकळ्या रानांत इस्राएलांनी आयकरांचा पाठलाग केला होता
तेथें त्यांनी त्या सवार्ंची कत्तल केली आिण तरवारीनें त्यांचा साफ
फडशा उडिवली. 25 त्या िदवशीं आय नगरांतलीं सगळी माणसें पडलीं
सवर् स्त्रीपुरुष िमळून ती बारा हरार होतीं. 26आय येथील सवर्
रिहवाश्यांचा समुळ नाश होइपयर्ंत यहोशवानें नगराकडे बरची उगारलेला
आपला हात मागें घेतला नाही. 27परमेश्वरानें यहोशवाला आज्ञा
केल्याप्रमाणें इस्राएलांनी त्या नगरांतली गुरेंढोरें व इतर मालमत्ता मात्र
स्वतःसाठी लुट म्हणून घेतली. 28 तेव्हां यहोशवानें आय नगर जाळून
टाकलें व त्याचा कायमचा पडीक िढगारा केला ; आजपयर्ंत तो तसाच
आहे. 29आय नगरच्या राजाला त्यानें संध्याकाळपयर्ंत झाडावर फाशीं
िदलें व सूयार्स्ताच्या वेळीं यहोशवाच्या आजे्ञनें त्यांनीं त्याचें प्रेत
झाडावरून उतरून नगरच्या वेशीजवळ टाकलें आिण त्याच्यावर
धोंड्यांची मोठी रास केली ; ती आजपयर्ंत आहे. एबाल डोंगरावर
िलिहण्यतं आलेले िनयम 30मग यहोशवानें इस्राएलाचादेव परमेश्वर
ह्याच्यासाठीं एबाल डोंगरावर एक वेदी बांधली; 31परमेश्वराचा सेवक
मोशे ह्यानें इस्राएल लोकांना आज्ञा केल्याप्रमाणें, अथार्त् मोशेच्या
िनयशास्त्राच्या ग्रंथांत िलिहल्याप्रमाणें त्याने न घडलेल्या दगडांची वेदी
बांधल्यी; त्या दगडांना लोखडंाचा स्पशर् देखील झाला नव्हता. त्या
वेदीवर त्यांनी परमेश्वराला होमबली अिपले आिण शांत्यपर्नें वािहलीं.
32 तेथें इस्राएल लोकांदेखत यहोशवानें त्या दगडांवर मोशेनें िलिहलेल्या
िनयमशास्त्राची नक्कल लीगुन काढली. 33परमेश्वरानें कराराचा कोश
वाहणाऱ्या लेवील योजकांसमोर सवर् इस्राएल, त्यांचे वडील, अमलदार
आिण न्यायाधीश तसेच देशांत जन्मलेले आिण उपरी हे कोशाच्या
उजवीकडे व डावीकडे उभे रािहले. इस्राएल लोकांना प्रथम आशीवार्द
देण्यासंबधंीं परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्यानें पूवीर् जी आज्ञा िदली होती,
त्याप्रमाणें िनम्मे लोक गरीज्जीम डोंगरासमोर व िनम्मे एबाल डोंगरासमोर
उभे रािहले. 34 त्यानतंर िनयमशास्त्राच्या ग्रंथात िलिहलेलीं आशीवार्डची
व शापाशी सवर् वचनें त्यानें वाचून दाखिवली. 35इस्राएलांच्या संबध
मडंळीसमोर व त्यांच्या िस्त्रया, मुलेंबालें व त्यांच्यामध्यें राहणार ेउपरी
ह्याच्यासमोर मोशेनें िदलेल्या सगळ्या आज्ञा यहोशवानें वाचून
दाखिवल्या ; त्यातला एकही शब्द त्यानें गाळला नाहीं.

गीबोनाच्या रिहवाश्यांची फसवेिगरी हे ऐकून यादेर्नेच्या
पिश्चमेकडे डोंगरवटींत, तलवटींत आिण लबानोनासमोरील
महासमुद्राच्या सबधं िकनाऱ्यावरील िहत्ती, अमोरी, कनानी,

पिरज्जी, िहव्वी आिण यबुसी ह्यांचे सवर् राजे 2 एकोपा करून यहोशवा व
इस्राएल ह्यांच्याशी लढावयाला जमा झाले. 3यहोशवानें येरीहो आिण
आय ह्या नगरांचें काय केलें हें गीबोनाच्या रिहवाश्यांनी ऐकलें, 4 तेव्हा
आपल्यापरीनेत्यांनींही कपटाची यकु्ती योिजली; त्यांनी प्रवासासाठीं
िशधासामुगीर् घेतली आिण आपल्या गाढवांवर जुनीं गोणताटे व
िझजलेले, फाटलेले, िठगळें  लावलेले द्राक्षारसाचे बुधले लादले; 5 त्यांनी
आपल्या पायांत िझजलेले व ठीगळांचे जोडे घातले, अगंांत जुने पृने
कपडे चढिवले; त्यांच्या िशदोरीच्या सवर् भाकरी वाळून बुसर्ल्या होत्या
6 ते िगलगाल येथील छावणीत यहोशवाकडे येऊन त्याला व इस्राएल
लोकांना म्हणाले, आम्ही दरू देशांहून आलों आहोंत म्हणून आता
आमच्याबरोबर करारमदार करा. 7इस्राएल परुषांनीं त्या िहव्ही लोकांना
म्हटलें, आम्ही तुमच्याबरोबर करारमदार कसा करावा ? न जाणो तुम्ही
आमच्यामध्येंच राहणार ेआसल. 8 ते यहोशवाला म्हणाला, आम्ही तुझे
दास आहों यहोशवानें त्यांना िवचारले, तुम्ही कोण व कोठून आला?
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9 त्यांनी त्याला म्हटलें तुझा देव परमेश्वर ह्यांचे नाव ऐकून तुझे दास फार
दरू देशाहून आले आहेत; त्याची कीिर्त व त्यानें िमसर देशांत जें जें केलें
तें सवर् आम्ही ऐकलें आहे; 10आिण यादेर्नेच्या पलीकडील अमोयार्ंचे
राजे, हेशबोनाचा राजा िसहोन आिण अष्टरोथिनवासी बशानाचा राजा
ओगे, ह्या दोघांचे त्या काय केलें हेंिह आम्ही जाणून आहों. 11 तेव्हा
आमची वडील माणसें आिण आमच्या देशांतील. सवर् रिहवासी आम्हांला
म्हणाले, प्रवासासाठी आपल्याबरोबर िशदोरी घ्या व त्यांना भेटायला जा
आिण त्यांना सांगा िक, आम्ही तुमचे दास आहोंत, तेव्हां आतां
आमच्याशी करारमदार करा. 12ह्या पाहा आमच्या भाकरी ! आम्ही
घरून तुमच्याकडे येण्यास िनघालों त्या िदवशीं, प्रवासांत िशदोरी म्हणून
घेतल्या तेव्हा त्या ऊनऊन होत्या; पण आतां त्या वळून बुरसल्या
आहेत. 13 हे द्रक्षारासाचे बुधले आम्ही भरून घेतले तेव्हा ते नवे होते,
पण आता ते फाटून तुटून गेले आहेत ; हे आमचे जोडे फार लांबच्या
प्रवासानें जीणर् झाले आहेत. 14 तेव्हा लोकांनी त्यांचे अन्न स्वीकारले;
पण परमेश्वराचा सल्ला घेतला नाहीं. 15मग यहोशवानें त्यांच्याशी
सलोखा करून त्यांना जीवनदान देण्याचा करार केला ; मडंळीच्या
सरदारांनीही त्यांच्याशीं आणभाक केली. 16 त्यांच्याशी करार
केल्यानतंर तीन िदवसांनी त्यांना समजलें िक, हे आपले शेजारी असून
आपल्यामध्यें राहणार ेआहेत. 17नतंर इस्राएल लोक कूच करीत
ितसऱ्या िदवशीं त्यांच्या नगरस जाऊन पोहचंले त्यांच्या नगरांची नांवे
िह: गीबोन,कफीरा, बरैाथ व िकयार्थ-यारीम. 18पण इस्राएल लोकांनी
त्यांना मारून टाकलें नाही, कारण मडंलीच्या सरदारांनी इस्राएलाच देव
परमेश्वर ह्याची शपथ घेतली होती; तेव्हा सवर् मडळीनें सरदारांिवरुद्ध
कुरकुर केली. 19 तेव्हां सवर् सरदार सगळ्या मडंलीला म्हणाले, आम्ही
त्यांच्यासमोर इस्राएलाचा देव परमेश्वर ह्याची शपथ घेतली आहे, म्हणून
आता आम्हाला त्यांना हात लािवतां येत नाही. 20 त्यांचाशी आम्ही
असेंच वागणार ; त्यांना आम्ही जीब्दन देणार ; तसें न केल्यास
त्यांच्याशी शपथ वािहल्यामुळें  आम्ही कोधास पात्र ठरंू. 21सरदारांनीं
लोकांना सांिगतलें कीं, त्यांना िजवंत राहू ंद्दा. सरदारांनीं त्या सांिगतल्या
प्रमाणें ते सवर् मडंलीचे लाकूडतोड्ये व पाणक्ये झाले. 22यहोशवानें
त्यांना बोलावून म्हटलें तुम्ही आमच्यामध्यें राहत असून आम्ही फार
दरूचे आहोंत असें सांगून आम्हांला कां फसिवलें ? 23 म्हणून आतां
तुम्हांला असा शाप आहे की, तुम्च्यान्तल्या कोणालािह दास होणें
चुकावयाचें नाही; तुम्ही माझ्या देवाच्या घरासाठीं लाकूडतोड्ये व
पानक्ये होऊन राहाल. 24 त्यांनीं यहोशवाला उत्तर िदलें, हा सवर् देश
तुम्हांला द्दावा आिण तुमच्यासमोर देशांतील सवर् रिहवाश्यांचा संहार
करावा असें तुझा देव परमेश्वर ह्यानें आपला सेवक मोशे ह्याला
आज्ञािपलें होतें, हें तुझ्या दासांना पक्कें  कळलें होते ; तुमच्यामुळें
आम्हांला आमच्या जीवाची भीित वाटली म्हणून आम्हीं हें काम केलें.
25आता पाहा, आम्ही तुझ्या हातांत आहोंत ; तुला बरें व योग्य िदसेल
तसें आमचें कर. 26 त्यानें त्याचें तसें केलें ; त्यांना इस्राएल लोकांच्या
हातांतूनसोडिवले ; त्यांची कत्तल केली नाहीं. 27यहोशवानें त्या िदवशीं
मडंळीसाठीं आिण परमेश्वर िनवडणार होता त्या स्थानीं त्याच्या
वेिदसाठीं त्यांना लाकूडतोड्ये व पाणक्ये म्हणून नमले ; तसे ते
आजपयर्ंत आहेत.

अमोरी लोकांचा पराभव यहोशवानें आय नगर घेऊन त्याचा
समूळ नाश केला, आिण जसें त्यानें यरीहोचें व त्याच्या
राजाचें केलें तसेंच आय नगराचें व त्याच्या राजाचें केलें, पण

गीबोनाचे रिहवासी इस्राएल लोकांशीं ठ करून त्यांच्यामध्यें आहेत, हे
सवर् यरुशलेमेचा राजा अदोनीसदेक ह्यानें एकलें, 2 तेव्हां त्याला फार
भीती वाटली, कारण िगबोन हें मोठें शहर असून एखाद्दा राजधािनसारखें
होतें. ते आय नगरापेक्षां मोठें असून तेथलें सगळे पुरुष बलाढ्य होते.
3मग यरुशलेमेचा राजा अदोिनसदेक ह्यानें हेब्रोनाचा राजा होहाम,
यमर् ुथाचा राजा िपराम, लाखीशाचा राजा यािफय आिण एग्लोनाचा राजा
दबीर ह्यांना िनरोप पाठिवला कीं, 4माझ्याकडे येऊन मला कुमक द्दा,
आपण िगबोनाला मार देऊं; कारण त्यानें यहोशवाशीं व इस्राएल
लोकांशीं तह केला आहें. 5 तेव्हां यरुशलेमेचा राजा, हेब्रोनाचा राजा,
यमर् ुथाचा राजा, लाखीशाचा राजा आिण एग्लोनाचा राजा ह्या पांच अमोरी
राजांनीं एकत्र िमळून आपल्या सवर् सनै्यांसह चढाई केली आिण
िगबोनासमोर तळ देऊन ते त्यांच्याशीं लढंू लागले. 6हें पाहून

िगबोनांतल्या माणसांनीं गीलगालच्या छावणींत यहोशवाला िनरोप केला
कीं, आपल्या दासांवरला मदतीचा हात आखडता घेऊं नको ;
आमच्याकडे लवकर येऊन आमचा बचाव कर व आम्हांला मदत कर;
कारण डोंगरवटींतले सवर् आमोरी राजे एकत्र रमून आमच्यावर चालून
आले आहेत 7 तेव्हां यहोशवा आपले सवर् योद्धे व शूर वीर ह्यांना बरोबर
घेऊन िगलगाल येथून िनघाला. 8परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, त्यांना
िभऊं नको; कारण मीं त्यांना तुझ्या हातीं िदलें आहे; त्यांतला कोणीिह
तुझ्यापु्ढें िटकणार नाही. 9यहोशवा रातोरात िगलगालाहून कूच करीत
त्यांच्यावर एकाएकीं चाल करून आला 10परमेश्वरानें इस्राएलापुढें
त्यांची गाळण उडिवली. त्यांनीं िगबोनापाशीं त्यांची मोठी कत्तल करून
बेथ-होरोनाच्या चढावाच्या वाटेनें त्यांचा पाठलाग केला आिण अजेका व
म्के्कदा येथपयर्ंत ते त्यांना मारीत गेले. 11 ते इस्राएलापुढून बेथ-
होरोनाच्या उतरणीवरून पळून जात असतांना परमेश्वरानें अजेकापयर्ंत
आकाशांतून त्यांचावर केलेल्या मोठाल्या गारांच्या वषार्वामुळें  ते ठार
झाले. इस्राएल लोकांनीं तरवारीनें मारले त्यांपेक्षां जास्त लोक गोरांनी
मेले. 12परमेश्वराने अमोऱ्यांना इस्राएल लोकांच्या हातीं िदलें त्या िदवशी
यहोशवा परमेश्वराशी बोलला; इस्राएलासमक्ष तो असें म्हणाला. हे सूयार्,
तंू गीबोनावर िस्थर हो; हे चंद्रा, तंू अयालोनाच्या खोऱ्यावर िस्थर हो.
13 तेव्हा राष्ट्र ानें आपल्या शत्रूंचे पुरें उसनें फेडीपयर्ंत सूयर् िस्थर झाला
आिण चंद्र थांबला. याशाराच्या ग्रंथात िह कथा िलिहली आहे ना ? सूयर्
आकाशाच्या मधोमध सुमारें एक संपूणर् िदवस थांबला ; त्यानें असं्तास
जाण्याची घाई केली नाहीं. 14असा िदवस त्यापूवीर् िकवा त्यानतंरिह
आला नाही; त्या िदवशीं परमेश्वरानें मानवाचा शब्द ऐकला, करण
परमेश्वर इस्राएलासाठी लढत होता. 15मग यहोशवा सवर् इस्राएलासह
िगलगाल येथील छावणीकडे परत आला. 16 ते पांच राजे पळून जाऊन
मके्कदा येथील एका गुहेंत लपून बसले. 17मके्कदा येथील गुहेत ते पांच
राजे लपलेले सांपडले आहेत असे यहोशवाला कोणीं कळिवलें 18 तेव्हां
यहोशवा म्हणाला, गुहेच्या तोंडावर मोठमोठे धोंडे लोटा आिण ितच्यावर
माणसांचा फार बसवा. 19पण तुम्ही स्वतः तेथें थांबंू नका; आपल्या
शत्रूंचा पाठलाग करा; त्यांच्या िपछाडीच्या लोकांना ठार मारा; त्यांना
त्यांच्या नगरांना पोहचंू देऊ नका; कारण तुमचा देव परमेश्वर ह्यानें त्यांना
तुमच्या हाती िदलें आहे. 20यहोशवा आिण इस्राएल लोक ह्यांनी त्यांची
मोठी कत्तल करून त्यांचा नाश करण्याचें काम संपिवलें ; पण त्यांतले
कांहीं लोक बचावून तटबदंीच्या नगरांत गेले. 21मग सवर् लोक
मके्कदाच्या छावणीस यहोशवा कडे आले; इस्राएल लोकांपकैी
एकािहिवरुद्ध कोणी ब्र शब्द काढला नाही. 22मग यहोशवा म्हणाला,
गुहेचें तोंड उघडून त्या पचं राजांना तेथून माझ्याकडे घेऊन या.
23 त्याप्रमाणें त्यांनी केलें म्हणजे यरुशलेमेचा राजा, हेब्रोनाचा राजा,
यमर् ुथाचा राजा, लाखीशाचा राजा आिण एग्लोनाचा राजा ह्या पचं राजांना
त्यांनी गुहेंतून काढून त्याच्याकडे आणलें. 24 ते त्या राजांना
यहोशवाकडे घेऊन आले तेव्हां त्याने सवर् इस्राएल पुरुषांना बोलावून
आणलें. मग तो आपल्याबरोबर स्वारीवर गेलेल्या योध्दयांच्या नायकांना
म्हणाला, पुढें येऊन त्यांच्या मानांवर पाय द्दा. तेव्हां त्यांनी पुढें येऊन
त्यांच्या मानांवर पाय िदले. 25यहोशवा त्यांना म्हणाला, िभऊं नका,
कचरंू नका, खबंीर व्हा, िहमत धरा; कारण ज्यांच्याशीं तुम्ही लढाल त्या
तुमच्या सवर् शत्रूंचें परमेश्वर असेंच करील. 26नतंर यहोशवा त्यांना ठार
मारवून पांच झाडांवर त्यांना टांगलें, आिण ते संध्याकाळपयर्ंत त्या
झाडांवर लचकत रािहले . 27सूयार्स्तसमयी यहोशवाच्या आजे्ञवरून
लोकांनी त्यांना त्या झाडांवरून उतरिवलें आिण ज्या गुहेंत ते लपले होते
ितच्यांत त्यांना टाकलें आिण त्या गुहेच्या तोंडावर त्यांनी मोठमोठे धोंडे
रचले. आजपयर्ंत ते तसेच आहेत. 28 त्या िदवशीं यहोशवानें मके्कदा
घेऊन तरवारीनें त्याच व त्याच्या राजाचा संहार केला; त्यांच्याबरोबर
तेथल्या सगळ्या प्राणांचाही त्यानें समूळ नाश केला; त्यानें कोणालािह
िजवंत ठेवलें नाही. त्यांने यरीहोच्या राजाचें जें केलें तेंच मके्कदाच्या
राजाचेंिह केलें. 29मग मके्कदाहून िनघून सवर् इस्राएलास बरोबर घेऊन
यहोशवा लीब्नावर चालून गेला व त्याशीं लढला; 30परमेश्वरानें तें नगर
व त्याचा राजा ह्यांना इस्राएलाच्या हाती िदलें आिण यहोशवानें त्याचा व
त्या न्ग्रंतल्या सवर् प्राण्यांचा तरवारीनें संहार केला; त्यांतला कोनालाही
िजवंत ठेवलें नाही ; यरीहोच्या राजाचें त्यानें जें केलें तेंच येथल्यािह
राजाचें केले. 31 त्यानतंर लीब्ना सोडून सवर् इस्राएलासह यहोशवा
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लाखीशावर चालून गेला आिण त्यासमोर तळ देऊन त्याशी लढला.
32परमेश्वरानें लाखीश इस्राएलाच्या हाती िदलें व त्यांनीं तें दसुऱ्या
िदवशीं घेतलें, लीब्नाचा केला तसाच लाखीशाचा व तेथल्या सगळ्या
प्राण्यांचा त्यानें तरवारीनें संहार केला. 33 तेव्हा गेजेराचा राजा होरम
लाखीशाला कुमक देण्यासाठी चालून आला, पण यहोशवानें त्याचा व
त्याचा लोकांचा एवढा संहार केला की त्यांतला एकिह िजवंत रािहला
नाहीं. 34मग लाखीश सोडून यहोशवा सवर् इस्राएलासह एग्लोनावर
चालून गेला; त्यासमोर तळ देऊन ते त्याशी लढले. 35 त्याच िदवशी
त्यांनीं तें घेतलें आिण तरवारीनें त्यांचा संहार केला;
लाखीशांतल्याप्रमाणें तेथील सगळ्या प्राण्यांचा त्या िदवशी त्यानें समूळ
नाश केला. 36मग एग्लोन सोडून यहोशवा सवर् इस्राएलासह हेब्रोनावर
चढाई करून गेला. आिण ते त्याशी लढले; 37 त्यांनी तें घेतलें आिण तें
नगर, त्यचा राजा, त्याची सवर् उपनगरें आिण त्यांतले सवर् प्राणी ह्यांचा
तरवारीनें संहार केला; यहोशवानें एग्लोनां-तल्याप्रमाणेंच येथेंही कोणाला
िजवंत राहू िदलें नाही. त्यानें त्याचा आिण त्यांतल्या सवर् प्राण्यांचा
समूळ नाश केला. 38नतंर यहोशवा सवर् इस्राएलासह मागें वळून दिबराव
चालून गेला आिण त्याशीं लढला 39 त्यानें तें, तेथला राजा व त्याची सवर्
उपनगरें हस्तगत करून त्यचंा तरवारीनें संहार केला. तेथील सवर्
प्राण्यांचा त्यानें समूळ नश केला. कोणाला िजवंत राहू िदलें नाहीं
हेब्रोनाचें लीब्ना व त्याचा राजा ह्यांचें त्यानें जें केलें तेंच डबीर व त्याचा
राजा ह्यांचेही केलें. 40ह्या प्रकारें यहोशवाने त्या सवर् देशाचा म्हणजे
डोंगराळ प्रदेश, नगेव, तलवट व उतरण ह्यातील सवर् प्रांत आिण त्यांचे
राजे ह्याचा धुव्वा उडिवला; कोणालाही िजवंत राहू देले नाही;
इस्राएलाचा देव परमेश्वर ह्यानें आज्ञा केल्याप्रमाणें सवर् प्राण्यांचा त्याने
समूळ नाश केला 41यहोशवानें कादेशबण्यार्पासून गज्जापयर्ंतचा मुलुख व
िगबोनापयर्ंतचा सवर् गोशेन प्रांत ह्यांत त्यांचे धुव्वा उडिवला. 42 हे सवर्
राजे व त्यांचे देश यहोशवानें एकाच वेळेस घेतले, कारण इस्राएलाचा देव
परमेश्वर इस्राएलातफेर्ं  लढला. 43मग यहोशवा सवर् इस्राएलासह
िगलगाल येथील छावणीकडे परतला.

याबीन राजा व त्याच्याशीं दोस्ती करणार ेराजे ह्यांचा पराभव
हसोराचा राजा याबीन ह्यानें हें ऐकल्यावर सादोनाचा राजा
योबाब आिण िशम्रोनाचा राजा व अक्षाफाचा राजा ह्यांना,

2तसेंच उत्तरकेडील डोंगराळ प्रदेशांत, िकत्रेरोथाच्या दक्षीणेकडील
अराबांत. तालवटींत आिण पिश्चमेकडील नाफोत-दोरांत असलेल्या
राजांना. 3आिण पुवेर्कडले व पिश्चमेकडले कनानी, तसेंच अमोरी, िहत्ती,
परीज्जी व डोंगरवटींतले यवुसी आिण हमोर्न डोंगराच्या तळाशी िमस्पा
प्रांतांत राहणार ेिहव्वी ह्यांना बोलावणे पाठिवलें. 4 तेव्हां ते सगळे
आपआपल्या सेनचा समुद्रिकनांऱ्यावरील वाळूसारखा अगिणत समुदाय
घेऊन िनघाले त्यांच्याबरोबर पुष्कळ घोडे व रथ होते. 5ह्या सवर् राजांनी
एकत्र जमून इस्राएलाशी लढण्यासाठी मेरोम सरोवराजवळ तळ िदला.
6मग परमेश्वर यहोशवा म्हणाला, त्यांना िभऊं नको; कारण उद्दा मी
ह्याच वेळीं ते सवर् कापून काढलेले इस्राएलाच्या हाती देईन; त्यांच्या
घोड्यांच्या धोंडिशरा तोडून तक व त्यांचे रथ अग्नींत जाळून टाक.
7 तेव्हां यहोशवा आपल्या सवर् योद्धयांसह मेरोम सरोवरापाशी अकस्मात
येऊन त्यांच्यावर तुटून पडला. 8परमेश्वरानें त्यांना इस्राएलाच्या हाती
िदलें; त्यांनी त्यांना मार देऊन िसदोन महानगरापयर्ंत व िमस्त्रफोथ--
माईमापयर्ंत आिण पूवेर्स िमस्पे खोऱ्यापयर्ंत पाठलाग करून त्यांच्या
एवढा संहार केला कीं त्यांतला एकिह िजवंत रािहला नाहीं.
9परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणें यहोशवानें केलें, म्हणजे त्यांच्या
घोड्यांच्या धोंडिशरा तोडल्या व त्यांचे रथ अग्नींत जाळून टाकले.
10 त्या समयीं यहोशवानें मागें परतून हासोर घेतलें, व त्याच्या राजाला
तरवारीनें ठार मारलें. पूवीर् हासोर त्या सवर् राज्यांमध्ये प्रमुख होतें.
11 तेथल्या सवर् प्राण्यांना त्यांनीं तरवारीनें ठार मारून त्यांचा समूळ नाश
केला; कोणतािह प्राणी िजवंत ठेवला नाही; आिण त्यानें हासोर नगरला
आग लाबून तें जाळून टाकलें. 12परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्याच्या
आजे्ञप्रमाणें यहोशवानें त्या राजांची सवर् नगर ेसवर् राजसंह हस्तगत
करून त्यांना तरवारीनें ठार मारलें व त्यांचा समूळ नाश केला.
13 टेकड्यांवर वसलेलीं कोणतींही नगरें इस्राएलांने जाळलीं नाहीत;
हसोर मात्र यहोशवानें जाळलें. 14ह्या नगरांतील सवर् मालमत्ता व गुरेंढोरें
इस्राएल लोकांनीं लुटून नेलीं, पण त्यांनी तरवार चालवून प्रत्येक माणूस

मारून टाकला, एकिह प्राणी िजवंत ठेवला नाही. 15परमेश्वरानें आपला
सेवक मोशे ह्याला आज्ञा केल्याप्रमाणें मोशेनें यहोशवाला आज्ञा केली;
आिण त्याप्रमाणें यहोशवानें केले. परमेश्वरानें मोशेला आज्ञािपलेली
कोणतीही गोष्ट करण्याचें त्यानें सोडलें नाहीं. याहोश्व सबधं देश
पावात्र्कांत करतो 16अशा प्रकारें यहोशवानें डोंगरी मुलुख, सवर् नेगेब,
सवर् गोशेन प्रांत, तळवट, 17तसेंच सेईरच्या वाटेवरील हालाक
डोंगरापासून हमोर्न पवर्ताच्या पायथ्याशीं असलेल्या लबानोनाच्या
खोऱ्यांतील बाल-गाद येथपयर्ंतचा सवर् प्रदेश त्यानें हस्तगत केला;
त्यांच्या सवर् राजांना त्यानें धरून ठार मारलें. 18 त्या सवर् राजांशीं
यहोशवानें पुष्कळ िदवस यदु्ध केलें. 19 िगबोनांत राहणाऱ्या िहव्व्याखेरीज
कोणत्याही नगरानें इस्राएल लोकांशीं तह केला नाही; ती सवर् त्यांनी
लढून घेतलीं, 20कारण परमेश्वराचा असा हेतू होता कीं, आपण मोशेला
आज्ञा केल्याप्रमाणें त्यांचा सुमुळ नाश करावा, आिण त्यांना कांहींच
दयामाया न दाखिवतां त्यांचा संहार करावा. त्यांनीं इस्राएलशीं यदु्ध
करावयाला बाहेर पडावें म्हणून त्यानें त्यांचीं मानें कठीण केलीं. 21 त्या
वेळीं यहोशवानें डोंगराळ प्रदेशांत राहणाऱ्या व इस्राएलाच्या सबधं
डोंगराळ प्रदेशांत राहणाऱ्या आणकी लोकांचा उच्छेद, केला. यहोशवानें
त्याचा व त्यांच्या नगरांचा समूळ नाश केला. 22इस्राएल लोकांच्या
देशांत एकही अनाकी उरला नाही; मात्र गज्जा, गठ व अश्दोद ह्यांतले
थोडे उरले. 23परमेश्वरानें मोशेला सांिगतलें होतें त्याप्रमाणें यहोशवानें
सवर् देश काबीज केला. यहोशवानें तो इस्राएलाला त्याच्या वंशांच्या
िहश्श्याप्रमाणें वतन म्हणून वाटून िदला; तेव्हा देशाला यदु्धापासून
िवसावा िमळाला.

मोशेनें पराभूत केलेले राजेज्या राजांना ठार मरून त्यांचे
यादेर्नेपलीकडे उगवतीकडील आणोर्न खोयार्पासून हमोर्न
पवर्तापयर्ंत असलेले प्रदेश आिण पूवीर्कडील सवर् इस्राएल

लोकांनी काबीज केले ते राजे हे : 2अमोऱ्यांचा हेशबोनिनवासी राजा
िसहोन; आणोर्न खोऱ्याच्या मध्यापासून अम्मोनी लोकांच्या सीमेवरील
याब्बोक नदीपयर्ंत असलेल्या अध्यार् गीलादावर, 3आिण पूवेर्स िकन्नेरोथ
सरोवारापासून बेथयिशमोथाच्या वाटेवरल्या अराबापयर्ंत म्ह्यांजे
पूवेर्कडील अराबाच्या समुद्रापयर्ंत िकवा क्षारसमुद्रापयर्ंत आिण दिक्षणेस
िपसगाच्या उतरणीपयर्ंत त्याची सत्ता होती; 4उरलेल्या रफेाई लोकांत्ला
बाशानाचा राजा असे; 5हमोर्न पवर्त सलका. गशुरी व माकाथी ह्यांच्या
सीमेपयर्ंतचा सगळा बाशान प्रांत आिण हेशबोनाचा राजा िसहोन ह्याच्या
राज्याच्या सीमेपयर्ंत अध्यार् गीलादावर त्याची सत्ता होती. 6ह्यांचा मोड
परमेश्वराचा सेवक मोशे आिण इस्त्राएल लोक ह्यांनीं केला होता; आिण
परमेश्वराचा सेवक मोशी ह्यानें तो रऊबेनी, गादी व मनश्शेंचा अधार् वंश
ह्यानें वतन म्हणून िदला होता यहोशवानें पराभूत केलेले राजे
7यादेर्नेच्या पिश्चमेस लबानोनखोयार्तील बालगादापासून सेईरास
जाणाऱ्या घाटांतील हालाक डोंगरापयर्ंत ज्या राजांचे देश होते व ज्यांचा
यहोशवा व इस्त्राएल लोक ह्यांनीं केला ते हे : (हा देश यहोशवानें
इस्त्राएलवंशाना त्भभयांच्या िहश्श्यांप्रमाणे वतन म्हणून िदला, 8 तेथील
डोंगराळ प्रदेशांत, तलवटींत, अराबांत, उतरणींत, रानांत आिण नेगेबांत,
िहत्ती, अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी राहत होते.) 9यरीहोचा
राजा, बेथलाच्या बाजूस जे आय त्याचा राजा, 10यरुशलेमेचा राजा,
हेब्रोनाचा राजा, 11यमर् ूथाचा राजा, लाखीशाचा राजा 12 एग्लोचा राजा,
गेजेराचा राजा, 13दबीराचा राजा, गेदेराचा राजा, 14हमार्चा राजा,
अरादाचा राजा, 15 िलब्नाचा राजा, अदलु्लामाचा राजा. 16मके्कदाचा
राजा बेथेलाचा राजा, 17तप्पुहाचा राजा, हेफेराचा राजा, 18अफेकाचा
राजा, लशारोनाचा राजा, 19मादोनाचा राजा, हसोराचा राजा,
20 िशग्त्रोनमरोनाचा राजा, अक्षाफाचा राजा, 21तानखाचा राजा,
मिगद्दोचा राजा, 22 केदेशाचा राजा, कमेर्लांतील यकनामाचा राजा,
23नाफत-दोर येथील दोराचा राजा, गीलगाल 1 येथील गोयीमाचा 2
राजा 24 ितरसाचा राजा; ह्या प्रमाणे नगरागणीक एक असे एकंदर
एकतीस राजे होते.

मग यहोशवा वयाने वृद्ध झाला, तेव्हा परमेश्वर त्याला
बोलला, "तंू वयाने वृद्ध झालास, तथािप वतन करून
घ्यायाचा देस बहुतच रािहला आहे. 2जो देश रािहला तो

हाच, सामुन्द्रवळणांकडला पलीष्ट्यांचा सवर् प्रांत, आिण गशुरी सवर्
प्रांत; 3 िमसराच्या पूवर्स जी शीहोर नदी ितजपासून उत्तरसे जें एक्रोनं
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त्याच्या सीमेपयर्ंतिह जो देश, तो खनान्यांचा मोजलेला आहे; गाज्जथी व
आशदोदी, एष्कलोनी, िगत्ती व एक्रोनी व भाव्वी यांचे पिलष्टी पॅाच
सूभेदार आहेत. 4दिक्षणेस खनान्यांचा सवर् देश, आिण िसदोन्यांचें जें
म्यारा तें, अफेकापयर्ंत म्हणजे आमोऱ्यांच्या सीमेपयर्ंत तो देश ; 5आिण
गीबली यांचा देश, व सूयार्च्या उग्व्तेस सवर् लबानोन, हेमोर्न
डोंगराखालच्या बालगादापासून ह्माथांत जायाच्या िठकाणापयर्ंत तो देश
घ्यायाचा आहे; 6लबानोनापासून िमस्त्रफोथमाइमापायर्ंत डोंगराचे सवर्
राहणार,े सवर् िसदोनी, यांस मी इस्राएलाच्या संतानांपुढून वातनांतून
घालिवन; त्याचां देश इस्राएलाच वतन तू देवखणुा मात्र करून पाड.
7तर आता नऊ वंश व अधार् मनाश्शे याचा वंश यांस वतन होण्यासाठी
या देशाच्या वांटण्या कर. 8 त्याच्या संगतींचा अधार् वंश व रऊबेनी व
गादी हे आपलें वतन पावले; कां कीं मोश्याने यादेर्नेच्या पलीकडे पूवेर्स
त्यसं िदल्हे आहे; परमेश्र्वीरचा सेवक मोशे याने त्यसं जसें िदल्हें तसें
असो. 9आणोर्ंन नदीच्या कांठीं जें भरवेर, म्हणजे त्या िखिडच्या
मध्यभागीं ते नगर, तेथून दीबोनापयर्ंत मेदब्याची सवर् सपाटीिह;
10आिण आमोऱ्यांचा राजा सीहोन ज्याने हेश्बोनांत राज्य केलें त्याचीं,
आम्मोनी संतानांच्या सीमेपयर्ंत सवर् नगरें; 11गीलादिह, आिण ग्शुरी व
माखाथी यांची सीमा, आिण अवघा हेमोर्न डोंगर, व साल्खापयर्ंत सवर्
वाशान; 12 म्हणजे वाशानांतल्या ओगाचें सवर् राज्य िदल्हे; त्याने
आष्टारोथ व एद्रेई यांत राज्य केलें; रफाई यांच्या शेषांतला तो रािहला
होता, परतंु मोश्याने त्यांस मारून चे वतन घेतलें." 13तथािप
इस्राएलाच्या संतानानी गशूरी व माखाथ आपर्यर्ंत इस्राएलामध्यें राहत
आहेत. 14 लेिवच्या वंशाला मात्र त्याने वतन िदल्हें नाहीं; इस्राएलाच्या
देव परमेश्र्वर याचीं जीं जळायाचीं अपर्णें, तेच त्याचें वतन आहे; जसें
त्याने त्याला सांिगतलें तसें. 15परतंु रऊबेनाच्या संतानांच्या वंशाला
त्याच्या कुळांप्रमाणे मोश्याने िदल्हें. 16आिण त्याच्या सीमा असी प्राप्त
झाली कीं आणोंन नदीच्या कांठावर जें अरवेर, म्हणजे त्या िंखडीच्या
मध्यभागीं जे नगर, तेथून मेदब्याजवळचीं सवर् सपाटीही; 17 हेशबोन
आिण सपाटीवर त्याकडलीं जीं सवर् नगरें; िदबोन व खामोथबल व
बेथबालमोन; 18आिण याहजा व कदेमोथ मेफाथ; 19आिण िकयार्थाईम
व िसब्मा व िंखडीच्या डोंगरावरचें सरथे शहर; 20आिण िपरवस्ती व
िपसग्याचे उभड व बेथयशीमोथ; 21आिण सपाटीतलीं सवर् नगर े;
म्हणजे अमोऱ्याचा राजा िसहोन त्याचें सवर् राज्य त्यत होतें; त्याने
हेशवोनांत राज्य केलें ; त्याला मोश्याने मािरलें, आिण देशांत राहणारे
िसहोनाकडून अिभषेकलेले िमद्दानावरले अिधकारी अवी रकेेम व सूर व
हूर रबेा यांसिह मािरलें; 22आिण त्यच्या मारलेल्यांसंगतीं तो जादगूीर
खोराचा पुत्र बलाम, याला इस्राएलाच्या संतानानी तरवारीने जीवें
मािरलें. 23तर रुऊबेनाच्या संतांनांची सीमा यादेर्न व थडप्रांत असी
झाली; रुऊबेनाच्या संतानांच्या कुळाप्रमाणें त्यांचें हेंच वतन, ती नगरें व
त्यांच्या खालचे गांव. 24गादाच्या वंशालािह, गादीच्या संतानांस त्यांच्या
कुळाप्रमाणें मोश्याने वतन िदल्हें. 25आिण त्यांची सीमा याजेर व
गीलादांतलीं सवर् नगरें व आम्मोनाच्या संतानांचा अधार् देश, राब्बा
यांच्यापुढें जें अरवेर तेथपयर्ंत झाली. 26आिण हेश्बोनापासून िमजपे
यांतला राम तेथपयर्ंत, आिण बटोनीमा व माह्नाइमापासुन िद्बराच्या
सीमेपयर्ंत; 27आिण खोऱ्यातले बेथहाराम व खेथिनस्त्रा व सुक्कोथ व
साफोन, म्हणजे हेशुबोनाचा राजा िसहोन याच्या राज्याचें शेष यादेर्न व
त्याची थड िकत्रेरथे समुद्रांच्या कांठापयर्ंत, असे योदेर्नेच्या पलीकडे
पूवेर्स झाले. 28गादाच्या संतानांच्या, कुळाप्रमाणें त्याचें वतन हेंच, तीं
नगरें व त्यांच्या खालचे गांव. 29आिण मनाश्श्याच्या अध्यार् वंशाला
मोश्याने वतन िदल्हें; तर मनाश्श्याच्या अध्यार् संतानांच्या वंशाला
त्यांच्या कुलाप्रमाणें असें झालें; 30कीं त्यांची सीमा महानाइमापासून
सवर् बाशान, म्हणजे खाशानाचा राजा आगे याचें अवघें राज्य,
बाशानांतले याईरचे जे अवघे गांव साठ नगरें त्यांसुद्धा; 31आिण अधार्
िगलाद, आिण बाशानांत ओगाच्या राज्यांतलीं नगरें आष्टारोथ व एद्रेई
यांसुद्धांही; असें मनाश्श्याच्या पुत्र माखीर यांच्या संतानांस, म्हणजे
माखीराच्याअध्यार् संतानांसत्यचं्या कुलांप्रमाणे प्राप्त झालें.
32यारीहोजवल यादेर्न इच्या पिलकडे पूवेर्स मोबािबच्या अरण्यांत
मोश्याने जी वतनें िदल्हीं तीं हींच. 33 लेिवच्या वंशाला तर मोश्याने वतन
िदल्हें नाहीं; इस्राएलचा देव परमेश्र्वर याने जसें त्यांस सािनतलें, तसा
तोच त्यांचे वतन आहे.

आिण खनान देशांत इस्राएलच्या संतानांस जी वतनें झालीं,
म्हणजे एलाजार याजक व नुणाचा पुत्र यहोशवा
वइस्राएलच्या संतानांच्या वंशाचे वृद्ध अिधकारी यानी त्यास

जीं वतनें िदल्हीं ती हींच. 2परमेश्र्वराने मोश्याच्या योगें नऊ वंशािवषयीं
व अध्यार् वंशािवषयीं जसी आज्ञा िदल्ही, तसें देवखनुांवरून त्यांचें वतन
झालें. 3कां तर अडीच वंशास मोश्याने यादेर्नेच्या पिलकडे वतन िदल्हें
होतें, परतंु त्यांच्यासंगतीं लेव्यांस वतन िदल्हें नाहीं. 4कां कीं योसेफाचीं
संतानें दोन वंश मानाश्ये व एफ्रार्ईम असे होते, आिण लेव्यांस देशांतही
त्यांनी वांटा िदल्हा नाहीं, केवळ वस्तीसाठी नगरें, आिण त्यांच्या
पशंुसाठीं व त्यांच्या मालमतेसाठीं त्यांजवळचे िशवार िदल्हे. 5जसी
परमेश्र्वराने मोश्याला आज्ञा िदल्ही होती, तसे करून इस्राएलाच्या
संतानानी देश वांटून घेतला. 6आिण यहुदाचीं संतानें गीलगालांत
यहोशवाजवळ आलीं, तेव्हा किनज्जी यफुत्रे याचा पुत्र कालेब तो
त्याजवळ बोलला, "कादेशबाण्यार्मध्यें परमेश्र्वराने देवाचा माणूस मोशे
याला मजिवषयी व तुबिवषयी जी गोष्ट सांिगतली, ती तू जाणव आहेस.
7परमेश्र्वराचा सेवक मोशे याने जेव्हा मला कादेशबाण्यार्पासून देश
हेरावाला पाठीिवलें, तेव्हा मी चाळीस वषार्चा होतो, आिण माझ्या मनांत
असी गोष्ट, तसीच म्या त्याजवळ परत आिणली. 8 तेव्हा माझे भाऊ जे
माझ्यासंगतीं चढून गेले, त्यानी लोकांचे हुद्य घाबरें केलें, परतंु मी आपला
देव परमेश्र्वर याला पूणर् अनुसरलों. 9 तेव्हा त्याच िदवशी मोश्याने शपथ
वाहून सांिगतलें कीं, 'ज्या देशावर तुझा पाय पडला, तो िनश्र्वयेंकरून
तुझें व तुझ्या संतानांचे वतन असा सवर्काळ होईल; कारण कीं तंू माझा
देव परमेश्र्वर याला सवर् प्रकारें अनुसरलास.' 10तर आता पाहा
इस्राएलाच्या रानांत चालत असतां परमेश्र्वराने सांिगतलें होतें, तसें
त्याने मला या पचेंतालीस वषार्त वाचिवलें आहे; आिण आता पाहा, मी
आज पचंाएशी वषार्ंचा आहे. 11 जेव्हा मोश्याने मला पाठिवलें होतें,
तेव्हाच्या िदवसाप्रमाणें मी आजपयर्ंत बळकट आहें. तेव्हां जसी माझी
शक्ती होती, तसीच आतां लढायास व जाणें येणें करायास माझी शक्ती
आहे. 12तर परमेश्र्वराने त्य िदवसीं ज्या डोंगरािवषयीं सांिगतलें, तो हा
आता मला दे ; कां तर त्या िदवसीं त्या ऐकीलें कीं, ' तेथें अनाकी, आिण
नगरें मोठीं व बदंोबस्तीचीं आहेत; जर परमेश्र्वराने सांिगतलें, तसें मी
त्यांस वतनांतून घालवीन." 13 तेव्हा यहोशवाने त्याला आशीवार्द
िदल्हा; आिण यफुनन्याचा पुत्र कोलेब याला हेब्रोनाचें वतन िदल्हें
14यास्तव किनज्जी यफुना याचा पुत्र कालेख याचेंहेब्रोन वतन आजपयर्ंत
चालत आलें; कारण की तो इस्त्राएलचा देव परमेश्र्वर याला पूणर्
अनुसरला. 15तर पूवर्काळीं हेब्रोनाचें नांव िकयार्वअबार् होतें; तो अरबार्
अवाक्यांमध्ये मोठा माणूस होता; तेव्हा लढाईिवषयी देश स्वस्थ झाला.

तर दिक्षण अगंीं अदोमाच्या सीमेपयर्ंत दिक्षणेच्या तीन
रानाकडे देवभाग यहुदाच्या संतांनला कुळाकुळाप्रमाणें प्राप्त
झाला. 2आिण त्यांची दिक्षण सीमा खारट समुद्राच्या

शेवटची खाडी, िजचें तोंड दिक्षणेस आहे, त्या पासून झाली. 3मग
मालेआकािवमाच्या दिक्षणेस जाती, आिण ती िजनापयर्ंत वाऊन
कादेशबाण्यांच्या दिक्षणेकडून सढन जाती; नतंर हेब्रोनास जाऊन
आदारस चढून कायार् याकडे िफरती. 4मग आज्मोनास जाऊन िमसरी
नदीस जाती; नतंर त्या सीमेच्या गती पिश्चम समुद्रापयर्ंत आहेत; असी
तुमची दिक्षण सीमा व्हावी. 5आिण पूवेर्ची सीमा खारट समुद्रावरुन
यादेनेच्या संगमापयर्ंत आहे; आिण उत्तरसे कोपऱ्याची सीमा समुद्राच्या
कांठी यादेर्नेचा संगम तेथून आहे. 6मग ती सीमा तेथपयर्ंत चढून जाऊन
बेथअरावाच्या उत्तरसे जाती ; नतंर ती सीमा रऊेबेनाचा पुत्र योह्न याची
धोंड तेथवर चढून जाती ; 7मग ती सीमा आखोरखोऱ्यापासून िद्बरापयर्ंत
चढून जाऊनउत्तरसे िगलगालकडे िफरती ; तें अदमु्मीमाच्या
चढणीसमोर, ती नदी दिक्षणेस आहे ; नतंर ती सीमा एनशमेशाच्या
पाण्याकडे जाती, आिण ितची गती एनोगेलापयर्ंत आहे. 8मग ती सीमा
िहत्रोमाच्या पुत्राचा िंखडीतून थबुसी तेंच परुशाळेम त्याच्या दिक्षण
भागास चढून जाती; नतंर पश्चीमेच िहत्रोम िंखडीच्या समोर जो डोंगर, जो
रफायांच्या उत्तरसे आहे, खोऱ्याच्या शेवटीं त्याच्या िशखरावर ती सीमा
चढून राती. 9मग डोंगराच्या िशखरापासून नेफवोहा पाण्याच्या
झायार्पयर्ंत ती सीमा अकंलेली आहे ; आिण एक्रोन डोंगरावरल्या नवरांत
जाऊन, खाला तोच िकयार्थर् यारीम ितकडे ती सीमा अकंलेली आहे;
10मग बाल्यापासून ती सीमा पिश्चमेस सेईर डोंगराकडे िफरून यारीम
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डोंगर तोच खलोन त्याच्या उत्तरकेडल्या भोगीं जाती, आिण बेथशेमेश
ितकडे उतरून ितम्ना याकडे जाती. 11मग ती सीमा एक्रोनाच्या
उत्तरकेडल्या भागी जाती, आिण िशक्रोनापयर्ंत सीमा अकंलेली आहे;
मग बाला डोंगरास चालून याब्नेलास जाती; अशा सीमेच्या गती
समुद्रापयर्ंत आहेत. 12आिण पिश्चमेस मोठा समुद्र तीच सीमा, तसी जी
चहुकंडली सीमा ितचा यहुदाच्या संतानांच्या कुळाप्रमाणें त्यांची सीमा
आहे. 13आिण यहोशवाने आपल्याला परमेश्र्वराच्या सांगण्याप्रमाणें
यफुन्न्याचा पुत्र कालेब याला यहुदाच्या संतानांमध्ये वतो, म्हणजे
अनाकाचा बाप भाबार् याचा गांव तेंच हेब्रोन असा िदल्हा. 14भग तेथून
कालेबाने भनाकापासून जन्मलेले तीन अनाकी षशंस्थ शेशाय व
अहीमान व तालमाय यांस वातनांतून घालिवलें. 15नतंर तो तेथून
दबीरांतल्या राहणाऱ्यांजवळ चढून गेला ; द्बीराचे नांव तर पूवर्काळी
िकयार्थसेफेर होतें. 16 तेव्हा कलेब वोलला, "जो िकयार्थसेफेराचा मोड
करून तो घेईल, त्याला मी आपली कन्या आख्सा बायको करून देईन."
17 तेव्हा कालेबाचा भाऊ कनाज याचा पुत्र अथिनयेल याने तो गांव
गेटला ; यास्तव त्याने आपली कन्या आखसा त्याला बायको करून
िदल्ही. 18आिण तो त्यापासी आली तेव्हां असे झालें की ितने आपल्या
बापाजवळ शेत मागायास त्याला बोध केला, आिण ती गाढवावरून
उतरली, तेव्हां कालेबाने ितला म्हटलें, "तुला काय पािहजे?" 19 तेव्हां
ितने म्ह्टले, "मला प्रसाद दे ; कारण िक त्वां कोरडा प्रांत मला िदल्हा,
तर पाण्याचे झर ेमला द्दावे." यास्तव त्याने ितला वरचे झर ेव खालचे झरे
िदल्हे. 20यहुदाच्या संतानाचे वतन त्यांच्या कुळाप्रमाणें हेंच आहे;
21यहुदाच्या संतानांला दिक्षणेस अदोमाच्या सीमेजवळ कांठावरलीं हीं
नगरें प्राप्त झालीं; काबुजेल व एदेर व यागुर ; 22आिण िकना व िदमोना व
दादा; 23आिण केदेश व हाजोर व इथ्नान; 24 िजफ व टेलम व बालोथ;
25आिण नवें हाजोर व हस्त्रोनकडले गांव तेंच हाजोर; 26अमाम व शमा
व मोलादा; 27आिण ह्जारगादा व हेष्मोन व बेथपालेट; 28आिण
ह्जारशुवाल व बेरशेबा व िबज्योथ्था; 29खाला व ईयीम व आजेम;
30आिण एल्तोलाद व खसील व हमार्; 31आिण िसक्लाग व माझात्रा व
सांसात्रा ; 32आिण लबवोथ व गांवही. 33तळवटीवरलीं हीं, एकुणतीस
व सारा व आषणा; 34आिण नानोहा व एनगात्रींम ताप्पुहा व एनाम;
35यामर् ुथ व अदलु्लाम, सोखो व अजेका; 36आिण शाराईम व अिदथाइम
व गदेरा व गदेरोथाइम , असीं नगरें चवदा, आिण त्यांकडले गांव;
37सनान व ह्दाशा व िमग्दालगाद; 38आिण िडलन व िमजपे व
यक्थेल; 39लाखीश व बजकाथ व एग्लोन; 40आिण खाबोन व लाह्मास
व िखथ्लीश; 41आिण गदेरोथ बेथदागोनेव नामा व माके्कदा; असीं नगरे
सोळा, आिण त्यांकडले गांव. 42 िलबुना व एथेर व आशान; 43आिण
इफ्ताह व आष्णा व नजीम; 44आिण कईलाव आख्जीब व मोरशा; असी
नगरें नुऊ, आिण त्यांकडले गांव. 45 एक्रोन आिण त्याकडलीं खेडीं वं
त्याकडले गांव ; 46 एक्रोनाजवळचीं आिण पिश्चमचीं आशदोदाच्या
बजुकडलीं सवर् नगरें, आिण त्यांकडले गांव. 47आशदोद, त्याकडलीं
खेडीं व त्याकडले गांव; गाज्जा,त्याकडलीं खेडीं व त्याकडले गांव,
िमसराची नदी व मोठा समुद्र म्हणजे सीमा तेथपयर्ंत. 48आिण
डोंगरांतली हीं, शामीर व यात्तीर व सोखो; 49आिण दात्रा व
िकयार्थसात्रा तेंच दबीर; 50आिण अनाब व एष्टमो व अनीम; 51आिण
गोशेन व होलोन व िगलो ; असीं नगरें अकरा, आिण त्याकडले गांव;
52अरब व दमुा व एक्रान; 53आिण यामून व बेथताप्पुहा व अफेका;
54आिण हुमटा व िकयार्थाबार् तेंच हेब्रोन व िसयोर; असीं नगरें नऊ,
आिण त्यांकडले गाव. 55मावोन, कामेंल व िसफ व यटु्टा; 56आिण
इस्त्रेल व यक्दाम व सानोहा; 57काईन, िगबा, व ठीम्ना; असीं नगरें
दाहा, आिण त्यांकडले गांव. 58हाल्हूल, बेथजूर व गदोर; 59आिण मारा
व बेथअनोथ व एल्टोकोन ; असीं नगरें साहा, आणे त्यांकडले गांव.
60 िकयार्थबाल तोचिकयार्थयारीम व राब्बा असीं नगरें , दोन आणे
त्यांकडले गांव. 61 रानांतलीं हीं, बेथाबार्, िमिद्दन व सखाखा; 62आिण
िनब्शान व िमठ्नागर व एनगदी ; असीं नगरें साहा, आिण त्यांकडले गांव.
63तथािप यरूशालेमतले राहणार ेयबुसी यांस यहुदाच्या संतानानी
घालविवलें नाही; यास्तव यबूसी यरुशालेमांत यहुदाच्या संतानजंवळ
आजपयर्ंत राहत आले.

आिण योसेफाच्या संतानांच्या देवभागाची सीमा यिरहोपासून
डोंगरावर बेथएलास चढून जाती. 2मग बेथएलापासून
लुजास जाऊन अटरोथातले आकीर् यांच्या सीमेपयर्ंत जाती.

3मग पिश्चमेस याफे्लटी यांच्या सीमेवरून खालच्या बेथहोरोनाच्या
सीमेपयर्ंत व गेजेरापयर्ंत उतरती; आिण ितच्या गती समुद्रापयर्ंत आहेत.
4याप्रमाणें योसेफाचीं संतानें मनाश्शे व एफ्राइस यांस वतन िमळालें.
5आणखी एफ्राइमाच्या संतानांचे जे त्यांची सीमा कुळांकुळांप्रमाणें असी
पडली की त्यांच्या वतनाची सीमा आटरोथ आदार याच्या पूवेर्पासून
वरल्या बेथहोरो ना पयर्ंत होती. 6आिण ती सीमा िमख्मथाथाजवळच्या
समुद्राकडे उत्तरसे जाती, आिण पूवेर्स तानाथ िशलोपयर्ंत ती सीमा
िफरती, मग त्याजावळून पूवेर्स यानोहा तेथवर बाती. 7नतंर यानोहा
पासून भेटरोथास व नाराथास उतरती, मग यरीहोस िमळून बाहेर
यादेर्नेस जाती. 8ताप्पूहा यापासून पिश्चमेस काना ओढ्यापयर्ंत तो सीमा
जाती; अशा ितच्या गती समुद्रापयर्ंत आहेत; एफ्राइमाच्या संतानांच्या
वंशांचे त्यांच्या कुळांममाणे हेंच वतन आहे. 9आिण मनाश्श्याच्या
संतानांसाठी वतनामध्यें िकत्येक नगरें एफ्राइमाच्या संतानांसाठी वेगळी
केलेलीं होतीं; तीं सवर् नगरें त्यांकडल्या गांवांसुद्धा होती; 10तथािप जे
खानानी गेजेरांत राहत होते. त्यांस त्यांनी घालिवलें नाहीं; यास्तव ते
खनानी एफ्राइमामध्यें आजपयर्ंत राहत आले; तथािप करणे चाकर झाले.

आिण मनाश्ये तो योसेफाचा प्रथम पुत्र, यास्तच त्याच्या
वंशाला, म्हणजे मनाश्श्याचा प्रथम पुत्र माखीर गीलदाचा
बाप याला देवभाग प्राप्त झाला; हा तर मोठा शूर होता, आिण

त्याला गीलदार व खाशान असा भाग प्राप्त झाला. 2मनाश्श्याच्या
रािहलेल्या संतानसंही त्याच्या कुळाप्रमाणें िवभाग प्राप्त झाला, म्हणजे
अिवयेजेराचीं संतानें व हेलेकाचीं संताने व आिशयेलाचीं संताने व
शेखेमाचीं संतानें व हेफेराचीं संताना व शमीदा यांची संतानें यांस प्राप्त
झाला: गोसेफाचा पत्र जो मनाश्ये त्यापासून जें परुष उत्पन्न झाले ते
कुळांकुळांप्रमाणें असे आहेत. 3मनाश्शाचा पुत्र माखीर, याचा पुत्र
िगलाद, याचा पुत्र हेफेर, याचा पुत्र सलफहात, याला तर नव्हते, परतंु
कन्या होत्या; आिण त्याच्या कण्यांचीं नावें हीच, महला व नोवा, ह्ग्ला,
िमल्का व िथजार्. 4आिण एलाजार याजक व नुनाचा पुत्र यहोशवा व
अिधकारी यांपुढें त्या येऊन बोलल्या, "परमेश्र्वराने मोश्याला असी
आज्ञा िदल्ही की आद्दास आमच्या भावांबदांमध्यें वतन द्दावें." यास्तव
त्याने परमेश्र्वराच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांस त्यांच्या बापाच्या
भावांबदांमध्यें वतन िदल्हें. 5आिण यादेर्ंनेच्या पिलकडे जे गीलदार व
बाषण त्या प्रांताखेरीज मनाश्श्याचे सुत्रनेिमत दाहा भाग प्राप्त झाले.
6कारण कीं मनाश्श्याच्या वंनशांतल्या कन्यांस त्याच्या संतांनामध्ये
वतन िमळालें, आिण मनाश्श्याच्या इतर संतानांस िगलाद प्रांत प्राप्त
झाला होता. 7आिण मनाश्श्याची सीमा आशेरापासून शखेमाच्या
समोरल्या िभख्माथाथापयर्ंत झाली, आिण ती सीमा एनतापुहाच्या
राहणाऱ्यांच्या उजव्या भागापयर्ंत पोहचंली. 8ताप्पूहा प्रांत मनाश्श्याचा,
परतंु मनाश्श्याच्या सीमेजवळचें ताप्पुहा नगर एफ्राइमाच्या संतानांचे
झालें. 9आिण सीमा काना ओढ्यावरून ओढ्याच्या दिक्षणेस उतरली;
एफ्राइमाचींिह िकत्येक नगरें मनाश्श्याच्या नगरांमध्ये होती; तरी
मनाश्श्याची सीमा ओड्याच्या उत्तरसे होती, आिण ितच्या गती
समुद्राप्रयर्ंत झाल्या. 10दिक्षणभाग एफ्राइमाचा, आिण उत्तरभाग
मनाश्श्याचा, आिण समंुद त्याच्या सीमेचा झाला, आिण उत्तरसे
आशराच्या ठायीं व पूवेर्स इस्साखाराच्या ठायीं ते एकत्र झाले. 11आिण
इस्साखारांत व आशेरांत बेथशान व ितजकडलीं खेडीं, आिण इबलाम व
त्याकडलीं खेडीं, आिण दोर व त्याकडलीं खेडीं यांतले राहणार,े आिण
एनदोर व त्यांकडलीं खेडीं यांतले राहणार,े आिण थानाख व त्यांकडलीं
खेडीं यांतले राहणार,े आिण मागीदो व त्यांकडलीं खेडीं यांतले राहणार,े
हे तीन परगणे मनाश्श्याचे झाले. 12तथािप या नगरांचा मोड करायला
मनाश्श्याचीं संताने समथर् नव्हतीं; याप्रातांत राहायास खानान्यानी तर
िनग्रह धिरला. 13तरी असें झालें कीं जेव्हां इस्राएलाचीं संतानें बळकट
झाली, तेव्हां त्यांनी खनान्यांचा अगदीं मोड न करून त्यापासून कर
घेतला. 14 तेव्हा योसेफाच्या संतानानी यहोशवाला असें हटलें कीं, "
त्वा मला वतनासाठीं एकच देवभाग म्हणजे एकच सुत्रप्रदेश कां िदल्हा?
मी तर मोठा लोक; परमेश्वराने मला अनेक प्रकारांचा अशीवार्द िदल्हा
आहे." 15 तेव्हां यहोशवाने त्यांस म्हटंले, " जर तंू मोठा लोक अणखी
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एफ्राइम डोंगरावर तुला संकोच झाला आहे, तर तंू आपल्या अरण्यांत
चढून जा, आिण तेथें पिरज्जी व शफाई यांच्या देशांत आपल्यासाठी
तोडून टाक." 16नतंर योसेफाच्या संतानानानी ह्याटले, "डोंगरवट
आह्यस पुरत नाहीं; आिण जे खनानी तळप्रांतीं राहतात, त्या सवार्ंस
लोखडंी रथ आहेत; म्हणजे बेथशान व ितजकडलीं खेडीं यांतले, आिण
इस्त्रेल त्ल्व्त इतंले जे, त्यांस आहेत." 17 तेव्हा यहोशवाने योसेफाच्या
घराण्यास, म्हणजे एफ्राइम व मनाश्ये यांस असें म्हटलें कीं, "तंू मोठा
लोक, तुझी शक्तीही मोठी आहे; तुला एकच देवभाग नसावा;
18याकिरतां डोंगरवट तुला तोडसील, त्याचे बाहेरले भागही तुझे
होतील, खनान्यांस जरी लोखडंी रथ आणखी ते बळकट, तरी तंू त्यांचा
पराजय करसील."

मग िशलोमध्यें इस्राएलाच्या संतानांचा सवर् समुदाय
िमळाला, आिण तेथें त्यानी सभामडंप उभा केला, तेव्हां
त्यांच्यापुढे देश िंजकलेला झाला. 2तरी जे आपला

वतनवांटा पावले नव्हते, असे इस्राएलाच्या संतानांमध्ये सात वंश रािहले
होते. 3यास्तव यहोशवाने इस्राएलाच्या संतानांस म्हटलें, जो देश
तुमच्या पूवर्जाचा देव परमेश्र्वर याने तुम्हास िदल्हा, तो वसायास
जायला तुम्ही कोठपयर्ंत आळशी राहाल ? 4तुम्ही आपल्यासाठीं
प्रतीवंशातलीं तीन माणसे द्दा; म्हणजे मी त्यांस पाठवीन, आिण त्यानी
उठून देशांत जाऊन त्यांच्या वतनाच्या िवभागाप्रमाणें, तो रखेाटून
माझ्याजवळ यावें. 5 म्हणजे त्यांनी त्याचे सजत वांटे करावे; यहुशाने
दिक्षणेस आपल्या सीमेंत राहावें, आिण योसेफाच्या घराण्याने उत्तरसे
आपल्या िसमेंत राहावें. 6तसें तुम्ही देश सात वाट्यानी रखेाटून इकडे
माझ्याजवळ आणा; मग एथें आमचा देव परमेश्र्वर यासमोर मी
तुमच्यासाठीं देवखून करून घालीन. 7 लेव्यांचा तर तुमच्यामध्यें वांटा
नाही; कारण िक परमेश्र्वराचें याजकपण तेंच त्यांचे वतन आहे; आिण
गाड व रऊचेन व मनाश्श्याचा अधार् वंश यांचें, यादेर्नेच्या पिलकडे पूवेर्स,
जे वतन परमेश्र्वराचा सेवक मोशे याने त्यांस िदल्हें, तें त्यांस िमळालेंच
आहे." 8 तेव्हां तीं माणसें उठून गेलीं, कां कीं यहोशवाने त्या जाणाऱ्यांस
देश रखेाटण्याची असी आज्ञा िदल्ही होती कीं, "तुम्ही जाऊन देशांत
चालतांना तो रखेाटून माझ्याजवळ परत या; मग मी एथें िशलोमध्यें
परमेश्र्वरासमोर तुमच्यासाठीपरमेश्र्वर देवखूणा करून घालीन."
9याप्रमाणें तीं माणसें जाऊन देशांत िफरलीं, आिण तो नगरांसुध्दा
सातवाटयानी वहींत रखेाटून िशलोंतल्या सनै्यतळात यहोश्वजवळ
आलीं. 10मग यहोशवाने त्यांच्यासाठी िशलोमध्यें परमेश्र्वरासमोर
देवखणुा करून घातल्या; असें यहोशवाने तेथें तो देश इस्राएलाच्या
संतानांच्या वांटण्यांप्रमाणें त्यांस वाटून िदल्हा. 11 तेव्हां बऱ्यामीनाच्या
संतानांतल्या वंशाची देवखून त्यांच्या कुळांप्रमणे असो िनघाली कीं
त्यांच्या देवाची सीमा यहुदाच्या संतानांच्या व योसेफाच्या संतानांच्या
मध्यभागीं िनघाली. 12 म्हणजे उत्तर बाजूस त्यांची सीमा यादेर्नेपासून
लागली, मग ती सीमा यरीहोंच्या उत्तरभागी चढून गेली, नतंर पिश्चमेकडे
डोंगरावर चडली, आिण ितच्या गती बेथवेनापयर्ंत रानांत झाला. 13मग
तेथून लुजाकडे, लूज तेंच बेथएल त्याच्या दिक्षणभागीं तो सीमा गेली;
मग खालच्या बेथहोरोनाच्या दिक्षणेस जो डोंगर त्याकडे आटरोथ आदर
तेथवर ती सीमा उत्तरलीं 14नतंर ती सीमा पिश्चम बाजूस दिक्षणेकडे
वळून बेथहोरोनाच्या दिक्षणेस जो डोंगर तेथून अकंली गेली; आिण
िकयार्थबाल तोच िकयार्थयारीम यहुदाच्या संतानांचे नगर, तेथवर ितच्या
गती झाल्या; असी पिश्चम बाजु. 15आिण दिक्षण बाजू िकयार्थयारीमाच्या
शेवटापासून लागली; आिण ती सीमा पिच्शमेकडे चालून नेफतोहा
पाण्याच्या झेऱ्याकडे गेली. 16मग ती सीमा िहत्रोमाच्या पुत्राच्या
िखडीसमोरला डोंगर, जो रफायांच्या तलवटीच्या उत्तरसे, त्याच्या कंठी
उतरली, आिण यबूस्यांच्या दिक्षण भागी िहत्रोम िंखडीत उतरून खालीं
एनरोगेलाकडे गेली. 17मग उत्तरकेडे अकंली जाऊन एनशेमोसकडे
गेली, आिण अदिुम्मम चढणेच्या समोरल्या गलीलोथाकडे गेली; मग
रऊबेनाचें संतान बोहान याच्या धोडीकडे उतरली. 18मगबा याच्या
समोरल्या भागीं उत्तरसे जाऊन भराब्यास उतरली. 19मग ती सीमा बेथ
ह्ग्लाच्या गती खारट समुद्राच्या उत्तरचे्या खाडीपयर्ंत याद्रेनेच्या शेवटीं
दिक्षणेस झाला; असी दिक्षणसीमा. 20आिण पुवर्बाजूस त्याची सीमा
यादेर्न झाली; बयािमनाच्या संतानांतल्या कुळावरून त्याचें वतन
आपल्या चहुकंडल्या संतानांतल्या सीमाप्रमाणे हेंच. 21आिण

खन्यामीनाच्या संतानांतल्या वंशांला त्यांच्या कुलाप्रमाणे हीं नगरें प्राप्त
झाली; यिरहो व बेथह्ग्ला व तलवितचें क्जीज; 22आिण बेथ अराबा व
जमाराइम व बेथएल; 23आिण आव्वीम व पारा व आफ्रा; 24आिण
खपार आम्मोना व अफ्णी व गाबा; असीं नगरें बारा, आिण त्याकडले
गांव; 25 िगबोन व रामा व बेरोथ; 26आिण िमजुपे व कफीरा व मोजा;
27आिण रकेेम व इपेर्ल व थारला; 28आिण जेला, एलफ व यबूसी तेंच
यरूशालेम, िगबाथ, िकयार्थ; असीं नगरें चवदा, आिण त्यांकडले गांव;
बन्यािमनाच्या संतानांतल्या कुळांप्रमाणें त्यांचें हेंच वतन.

आिण दसुरा देवभाग िशमोनासाठीं, म्हणजे िशमोनाच्या
संतानांतल्या वंशासाठीं त्यांच्या कुळांप्रमाणें िनघाला; त्यांचे
वतन तर यहूदाच्या संतानांतल्या वतनामध्यें झालें. 2आिण

त्यांच्या वातनांत गी नगर ेत्यांस प्राप्त झाली; बेरशेबा म्हणजे शेबा व
मोलादा; 3आिण हजोर शुवाल व बाला व एजेम; 4आिण यलतोलाद व
बतुल व हमार्; 5आिण जीक्लाग व खेथ माकार्बोथ व ह्बोरीसुसा; 6आिण
बेथ लघाबोथ व शारुहेन; असीं नगरें तेरा, आिण त्यांकडले गांव;
7 एनिरम्मोन व एथेर व आशान; असीं नगरें चार, आिण त्यांकडले गांव;
8 म्हणजे या नगरांच्या चहूकंडले जे गांव, ते सवर् बालाथ बर ेदिक्षणेचा
रामाथ एथपयर्ंत; िशमोनाच्या संतानांचे जे त्यांच्या वंशाचें
कुलांकुळांप्रमाणें हेंच वतन आहे. 9 िशमोनाच्या संतानांतल्या सुत्रानेमांत
झालें; कां तर बहूदाच्या संतानांचा वांटा त्यांस अिधक पडला; यास्तव
त्यांच्या वतनामध्यें िशमोनाच्या सनांनांस वतन िमळालें. 10आिण
ितसरा देवभाग जबुलुनाच्या संतानांसाठीं त्यांच्या कुलांप्रमाणें िनघाला;
आिण त्यांच्या वतनाची सीमा सारीदपयर्ंत झाली; 11आिण त्यांची सीमा
पिश्चमेकडे, म्हणजे मागर्ला तेथवर चढून गेली; मग दाब्बाशेथास पोंहचली;
नतंर यकनामाच्यासमोर जो ओहोळ तेथवर पोहचंली. 12मग सारीद
सोडून समोर सूयार्च्या उगवतेस कीस्लोथ ताबोराच्या िसमेपयर्ंत िफरली;
मग दावराथास जाऊन थाप्या तेथवर चढून गेली. 13मग तेथून पुढें
गीत्ताहेफेराच्या पूवेर्कडून इत्ता काजीन एथवर चालून गेली; मग
िरम्मोनमथोवा व नेया सेथपयर्ंत गेली; 14आिण ती सीमा त्याला फेरी
चालून उत्तरसे ह्याथोनापयर्ंत गेली आिण ितच्या गती इफ्ताहएल
िंखडीपयर्ंत झाल्या. 15आिण तींत कट्टाथ व नाह्लाल व िशस्त्रो व इद्ला
व बेथलेहेम आिदकरून बारा नगर,े आिण त्यांकडले गांव होते.
16जबूलुनाच्या संतानांच्या कुळांप्रमाणें त्याचें हेच वतन, तीं नगरें आिण
त्यांकडले गांव. 17इस्साखारासाठीं, म्हणजे इस्साखाराच्या
संतानांसाठी त्यांच्या कुळांप्रमाणें चवथा देवभाग िनघाला. 18आिण
त्यांच्या सीमेच्या आंत हीं नगर ेहोती; इस्त्रेल व कसुल्लोय व शेनेम;
19आिण हफारीम व िशयोन व अनाहराथ; 20आिण रािब्बथ व िकश्योन
व आबेज; 21आिण रमेेंथ व एनगात्रीम व एनहाद्दाव खेथ पान्जेब,
22आिण ती सीमा ठाबोर व शाहिजमा व बेथशेमेश एथवर गेली; आिण
त्यांच्या सीमेचा शेवट यादेर्नेच्या एथें लागला; तीं नगरें सोळा व त्यांकडे
गांव. 23इस्साखाराच्या संतानतंल्या वंशाचें त्यांच्या कुळाप्रमाणें हेच ते
वतन, तीं नगरें अनीत त्यांकडले गांव. 24आिण पांचवा देवभाग
आशेराच्या संतानांच्या वंशासाठी त्यांच्या कुळांप्रमाणें िनघून आला.
25 म्हणजे त्यांची सीमा असी झाली कीं हेल्काथ व हल्ली व बटेन व
आक्षाफ; 26आिण आल्लाम्मेलेक व आमद व िमशाल, आिण पिश्चमेस
कामेल व िशहोरलीबनाथ एथ वर गेली; 27आिण सूयार्च्या उगवतीस
बेथदागोनाकडे िफरली, आिण जबुलुन व इफ्ताहएल िंखड उत्तरसे, व
बेथ एमेक व नयेल्यांस पावली, आिण डाव्या हाती काबूलास गेली.
28आिण एब्रोन व रहोब व हामोन व काना यांस घेऊन मोठ्या
िसदोनापयर्त गेली. 29मग रामा आिण बिंदस्तीचें जोर नगर ितकडे ती
सीमा िफरली, नतंर होसा ितकडे सीमा िफरली; आिण ितच्या गती
आख्जीबाच्या सीमेवरून समुद्रापयर्ंत झाला. 30आिण उम्मा व अफेक व
रहोब ितजकडलीं आहेत; तीं नगरें बाबीस आिण त्याकडले गांव;
31आशेराच्या संतानांतल्या वंशाचें त्यांच्या कुळांप्रमाणें हेंच वतन, ती
नगरें व त्यांकडले गांव. 32नाफ्तालीच्या संतानांिवषयीं तर, साहावा
देवभाव नाफ्तालीच्या संतानांसाठी त्यांच्या कुळांप्रमाणें िनघून आला.
33 म्हणजे त्यांची सीमा हेलेफ व आल्लोन यांपासून जानात्रीम आिण
अदामी नेकेब व याब्नेल यांवरून लाकु्कमापयर्ंत गेली; आिण ितच्या गेती
यादेर्नेपयर्ंत झाला. 34आिण ती सीमा पिश्चमेस आज्नोथताबारकडे
िफरली; मग तेथून हुक्कोकास चालली, आिण दिक्षणेस जबूलुनासीं
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िमळाली. 35आिण तींत बोदेस्तीचीं नगरें हींच; िजद्दीम, जेर व हाम्माथ,
राक्काथ व िकत्रोरथे; 36आिण अदामा व राम व हाजोर; 37आिण केदेश
व एद्रेई व एन हाजोर; 38आिण इरोन व िमग्दलएल, हारमे व बेथ अनाथ
व बेथ शेमेश असीं नगरें एकुणीस आिण त्यांकडले गांव.
39नाफुतालीच्या संतानांतच्या वंशाचें त्याला कुळांप्रमाणें हेंच वतन; तीं
नगरें आिण त्यांकडले गांव. 40सातवा देवभाव दानाच्या संतानांतच्या
वंशांसाठीं त्याच्या कुळांप्रमाणें िनघून आला. 41आिण त्यांच्या
वतनाच्या सीमेच्या आंत हीं नगरें झाली; जरा व एष्टावोल व शेमेशनगर.
42आिण शालाब्बीन व अय्या लोन व इथ्ला; 43आिण एलोन व
थीस्त्राथा व एक्रोन; 44आिण एलतके व िगब्बथोन व बालाथ; 45आिण
इहुद व खराकाचीं संतानें व गाथिरम्मोन. 46आिण िभयाकोंन व राक्कोन,
यांसुद्धा याफोच्या समोरला कांठ झाला. 47आिण दानाच्या संतानांची
सीमा त्यांच्या बाहेरिह झाली, कां कीं दानाच्या संतानांचे जे त्यानी चढून
लेशेमासीं लढून त्याला धिरलें ; आिण तरवारीने त्याला मािरल्यावर तें
वतनाचें करून त्यांत विस्त केली, आिण आपला पूवर्ज दान याच्या
नांवाप्रमाणें लेशेमाला दान हटले. 48दानाच्या संतानाच्या वंशाचें त्यांच्या
कुळांप्रमाणें हेंच वतन, तीं नगरें आिण त्यांकडले गांव. 49आिण
इस्त्राएलाच्या संतानानी देशाच्या सीमांप्रमाणें वतन करून घेण्याची
समािप्त केल्यावर नुनाचा पुत्र यहोशवा याला आपल्यांमध्यें वतन िदल्हें.
50 एफ्राइम डोंगरावरलें ितम्नाथसेरा नगर, जें त्याने मािगतलें, तें
परमेश्र्वराच्या सांगण्याप्रमाणें त्याला िदल्हें; मग तो तें नगर बांधून त्यांत
रािहला. 51 एलाजार याजक व नुनाचा पुत्र यहोशवा व इस्त्राएलाच्या
संतानाच्या वंशांतले वडील अिधकारी यानी िशलोमध्यें सभामडंपाच्या
दारीं परमेश्वरासमोर, देवखनेुकरून जी वतनें नेमून िदल्हीं तीं तींच; असी
त्यांनी देश वांटन्याधी समाप्ती केली.

तेव्हां परमेश्वराने यहोशवाला असें सांिगतलें कीं, 2 ''तंू
इस्त्राएलाच्या संतानांस याप्रमाणें सांग, 'तुम्ही आपल्यासाठीं
आश्रयाचीं नगरें नेमून ठेवा,' जसें म्या मोश्याच्यायोगें तुम्हास

सांिगतलें होतें तसें; 3 म्हणजे जो चुकून, न जाणतां कोण्या माणसाला
हािणतो, त्या हत्या करणा-याने त्यांत पळून जावें; याप्रमाणें तीं नगरें
रक्तपाताचा सूड घेणा-यापासून रक्षण होण्यासाठीं तुम्हास व्हावीं. 4तर
त्याने त्यांतल्या एका नगराकडे पळून गेल्यावर नगराच्या वेसीच्या
दारासीं उभें राहून आपलें कायर् त्या नगरच्या विड़लांच्या कानीं सांगावें;
मग त्यानी त्याला नगरात आपल्यांजवळ घेऊन त्याला िठकाण नेमून
द्दावें, आिण त्याने त्यांच्याजवळ राहावें. 5आिण जो रक्तपातामुळें  सूड
घेतो, तो जेव्हां त्याच्या पाठीस लागतो, तेव्हां त्यानी तो हत्या करणारा
त्याच्या स्वाधीन न करावा; कारण कीं त्याने न जाणतां आपल्या शेजा-
याला मािरलें, आिण पूवर्काळापासून त्याचा व्देष केला नाहीं. 6आिण तो
न्यायासांठीं सभेपुढें उभा राही तोंपयर्ंत िंकवा जो मुख्य याजक त्या
िदवसांत असेल त्याच्या मरणापयर्ंत त्या नगरांत त्याने राहावे; नतंर त्या
हत्या करणा-यांला त्यांत आपल्या घरीं माघारें जावें. 7यास्तव त्यानी
गालीलांत नाफताल्याच्या डोंगरावरलें केदेश, आिण एफ्राइमाच्या
डोंगरावरळें  शखेम, आिण यहूदाच्या डोंगरावरला िकयार्थआबार् तेंच
हेब्रोन, हीं वेगळीं करून ठेिवलीं. 8आिण पूवेर्स यरीहोजवळ यादेर्नेच्या
पिलकडे रानांतल्या सपाटीवर रऊबेनाच्या वंशांतलें गेजेर, आिण
िगलादांत गाद वंशातलें रामोथ, आिण बाशानांत मनाश्श्याच्या वंशांतलें
गोलान हीं ठेिवलीं. 9हीं नगरें इस्त्राएलाच्या सवर् संतानांसाठीं, आिण
त्यांतला राहणारा जो िवदेशी त्यासाठीं असीं नेमलेलीं होतीं कीं जो कोणी
चुकून माणसाला मािरतो, त्याने त्यांत पळून जावें, आिण तो सभेपुढें
उभा राही तोंपयर्ंत तेथें राहून जो रक्तपातामुळे सूड घेतो, त्याच्या हाताने
त्याने न मरावें.

तेंव्हा खनान देशांत िशलोमध्यें एलाजार याजक व नूनाचा
पुत्र यहोशवा व इस्त्राएलाच्या संतानांच्या वंशाचे वडील
अिधकरी यांजवळ लेव्यांचे वडील अध्यक्ष येऊन त्यांस असें

बोलले कीं, 2 ''परमेश्वराने मोश्याच्यायोगें याप्रमाणें आज्ञा िदल्ही होती
कीं आम्हास राहण्यासाठीं नगरें आिण आमच्या पशंूसाठीं त्यांचे िशवार
द्दावें.'' 3यास्तव इस्त्राएलाच्या संतानानी परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणें
आपल्या वतनांतून हीं नगरें आिण यांचे िशवार लेव्यांस िदल्हे. 4 तेव्हा
कहाथीच्या कुळांसाठीं देवखूण असी िनघाली कीं लेव्यांतला आहरोन
याजत याच्या संतानांस यहूद्दाच्या वंशांतलीं व िशमोन्याच्या वंशांतलीं व

खन्यामीनाच्या वंशांतलीं तेरा नगरें देवखणेुकरून प्राप्त झालीं. 5आिण
कहाथाच्या रािहलेल्या संतानांस एफ्राइमाच्या वंशांतल्या कुळांतलीं व
दानाच्या वंशांतलीं व मनाश्श्याच्या अधार् वंशातलीं देवखणेुकरून दाहा
नगरें प्राप्त झालीं. 6आिण गेषोर्नाच्या संतानांस इस्साखाराच्या
वंशांतल्या कुळांतलीं व आशेराच्या वंशांतलीं व नाफतालीच्या वंशांतलीं
व बाशानांत मनाश्श्याच्या अध्यार् वंशांतलीं, तेरा नगरें देवखणेुकरून प्राप्त
झालीं. 7अरारीच्या संतानांस त्यांच्या कुळांप्रमाणें, रऊबेनाच्या
वंशांतलीं, व गादाच्या वंशांतलीं, व जबूलुनाच्या वंशांतलीं, बारा नगरें
प्राप्त झालीं. 8 म्हणजे जरी परमेश्वराने मोश्याच्यायोगें आज्ञा िदल्ही होती,
तेसें इस्त्राएलाच्या संतानानी देवखणेुकरून हीं नगरें आिण यांचे िशवार
लेव्यांस िदल्हे. 9असीं यहूदाच्या संतानांच्या वंशांतलीं व िशमोनांच्या
संतानाच्या वंशांतलीं नगरें, त्यांचीं नावें सांिगतलेलीं आहेत, तीं हीं त्यानी
िदल्ही. 10तर लेवीच्या संतानांत कहाथीच्या कुळांतल्या आहरोनाच्या
संतानांस प्रथम देवखूण झाली, यास्तव त्यांस असें प्राप्त झालें, 11कीं
त्यानीं यहूद्दाच्या डोंगरवटीवर अनोकाचा बाप आबार् याचें शहर, तेंच
हेब्रोन, तें आिण त्याचे चहुकंडले िशवार त्यांस िदल्हे. 12परतंु नगराची
शेतभूमी व त्याकडलीं खेडीं यफून्न्याचा पुत्र. कालेब याला वतन करून
िदल्हीं होतीं. 13तसें त्यानी आहरोन याजक याच्या संतानांस हत्या
करणा-याच्या आश्रयाचें हेब्रोन नगर व त्याचे िशवार िदल्हे, आिण िलबूना
व त्याचे िशवार; 14आिण यात्तीर व त्याचे िशवार, आिण एष्टमोवा व
त्याचे िशवार; 15आिण होलोन व त्याचे िशवार आिण दबीर व त्याचे
िशवार; 16आिण आइन व त्याचे िशवार, आिण यटु्टा व त्याचे िशवार,
बेथशेमेश व ितचे िशवार; असीं त्या दोन वंशांतलीं नऊ नगरें िदल्ही;
17आिण खन्यामीनाच्या वंशांतलें िगबोन व त्याचे िशवार; जेबा व त्याचे
िशवार; 18अनाथोथ व त्याचे िशवार, आिण आल्मोन व त्याचे िशवार,
असीं नगरें चार. 19आहरोनाचीं संतानें जे याजक त्यांचीं सवर् नगरें, तेरा
नगरें व त्याचे िशवार. 20आिण कहाथाच्या संतानांची कुळें , कहाथाच्या
संतानातले रािहलेले लेबी, यांस तर यांच्या देवभागाचीं नगरें एफ्राइमाच्या
वंशांतलीं प्राप्त झालीं. 21 म्हणजे त्यानीं हत्या करणा-याच्या
आश्रयासाठीं एफ्राइमाच्या डोंगरावरलें नगर शखेम व त्याचे िशवार त्यांस
िदल्हे; आिण गेजेर व त्याचे िशवार; 22आिण िकब्जाइम व त्याचे िशवार;
आिण बेथहोरोन ितचे िशवार असीं नगरें चार िदल्ही; 23आिण दानाच्या
वंशांतलें एल्टके व त्याचे िशवार, िगब्बथोन व त्याचे िशवार;
24आय्यालोन व त्याचे िशवार गाथार्रमे्मोन व त्याचे िशवार, असीं नगरें
चार िदल्हीं; 25आिण मनाश्श्याच्या अधार् वंशांतले तानाख व त्याचे
िशवार, असीं नगरें दोन िदल्हीं; 26कहाथाच्या रािहलेल्या संतानांच्या
कुळांस सवर् नगरें दाहा व त्यांचे िशवार. 27आिण लेव्यांच्या कुळांतल्या
गेषोर्नाच्या संतानांस मनाश्श्याच्या दसु-या अधार् वंशांतलें हत्या करणा-
याच्या आश्रयाचें नगर बाशानांतलें गोलान व त्याचे िशवार, आिण वेष्टरा
व त्याचे िशवार, असीं नगरें दोन िदल्हीं; 28आिण इस्साखाराच्या
वंशातलें िकश्योन व त्याचे िशवार, दाब्राथ व त्याचे िशवार; 29यामर् ूथ व
त्याचे िशवार, एनगान्नीम व त्याचे िशवार, असीं नगरें चार िदल्हीं;
30आिण आशेराच्या वंशांतलीं िमशाल व त्याचे िशवार, भाब्दोन व त्याचे
िशवार, 31 हेलकाथ व त्याचे िशवार, आिण रहोब व त्याचे िशवार, असीं
नगरें चार िदल्हीं; 32आिण नाफतालीच्या वंशातलें हत्या करणा-याच्या
आश्रयाचें नगर गालीलांतलें केदेश व त्याचे िशवार, आिण हामोथदोर व
त्याचे िशवार, आिण कातार्न व त्याचे िशवार, असीं नगरें तीन िदल्हीं.
33 गेषोर्न्याचीं सवर् नगरें त्याच्या कुळांप्रमाणें तेरा नगरें व त्याचे िशवार.
34आिण रािहलेले लेवी मरारीचीं संतानें यांच्या कुळासं जबूलुनाच्या
वंशांतलें यकनाम व त्याचे िशवार, कातर् व त्याचे िशवार; 35 िदन्ना व
त्याचे िशवारा, नाहलाल व त्याचे िशवार, असीं नगरें चार िदल्हीं;
36आिण रऊबेनाच्या वंशांतलें बेजेर व त्याचे िशवार, आिण याहजा व
त्याचे िशवार; 37कदेमोथ व त्याचे िशवार, आिण मेफाथ व त्याचे
िशवार, असीं नगरें चार िदल्ही; 38आिण गादाच्या वंशांतलें हत्या
करणा-याच्या आश्रयाचें नगर िगलादांतलें रामोथ व त्याचे िशवार,
माहनाइम व त्याचे िशवार; 39 हेशबोन व त्याचे िशवार, याजेर व त्याचे
िशवार, सवर् नगरें चार िदल्हीं. 40 लेव्यांच्या कुळांतली रािहलेलीं म्रारीचीं
संतानें त्यांचा कुळांप्रमाणें त्यांचीं सवर् नगरें, म्हणजे त्यांचा देवखूणाचीं
नगरें बारा होतीं. 41इस्त्राएलच्या संतानांच्या वातनाम्ध्यें लेव्यांचीं सवर्
नगरें, अठ्ठेताळीस नगरें व त्यांचे िशवार. 42ती नगरें असीं होतीं कीं

यहोशवा 19:35 125 यहोशवा 21:42



22

23

नगराचें नगर व त्यच्या त्याच्या चहूकंडले त्याचे त्याचे िशवार, असे त्य
सवर् नगरांस होतें. 43याप्रमाणे परमेश्वराने इस्त्राएलास जो देश त्यांच्या
पूवर्जांस द्दायाला शपथ वािहली होती तो अवघा िदल्हा; आिण ते त्याला
वतनरूपें पावून त्यांत रािहलें. 44आिण परमेश्वराने त्यांच्या पूवर्जांजवळ
जसी शपथ वािहली होती, तसा त्याप्रमाणेंच त्यांस चहुकंडून िवसांवा
िदल्हा, असा कीं त्याच्या सवर् शत्रुंतला कोणी त्यांच्यापुढें िटकला नाहीं;
परमेश्वराने त्यांचे सवर् शत्रु त्यांच्या हातीं िदल्हे. 45परमेश्वराने
इस्त्राएलाच्या घराण्यास जी कांहीं बरी गोष्ट सांिगतली होती, तींतले काहीं
रािहलें नाहीं; अवघें प्राप्त झालें.

तेव्हा यहोशवाने रऊबेनी व गादी व मनाश्श्याचा अधार् वंश
यांस बोलािवलें; 2आिण त्यांस म्हटलें, ''परमेश्वराचा सेवक
मोशे याने जें आजे्ञकरून तुम्हास सांिगतलें तें अवघें तुम्ही

पािळलें; आिण जें म्या आजे्ञने तुम्हास लािवलें, त्या अवघ्यािवषयीं तुम्ही
माझी गोष्ट ऐिकली आहे. 3आजपयर्त बहुत िदवस तुम्ही आपल्या
भावांस न सोडतांना आपला देव परमेश्वर याच्या आजे्ञचें पाळन केलें
आहे. 4आिण तुमचा देव परमेश्वर याने तुमच्या भावांस जसें सांिगतलें
होतें, तसा आतां त्यांस िवसांवा िदल्हा आहे; यास्तव तुम्ही आपला
वतनी देश, जो परमेश्वराचा सेवक मोश्याने यादेर्नेच्या पिलकडे तुम्हास
िदल्ही, त्यांत आपल्या राहोटयांस आतां माघार ेजा. 5परतंु ज्या आज्ञा
आिण जें शास्त्र परमेश्वराचा सेवक मोशे याने आजे्ञकरून तुम्हास
सांिगतलें, त्याप्रमाणें तुम्ही चालावें, म्हणजे तुम्ही आपला देव परमेश्वर
यावर प्रीती करावी, आिण त्याच्या सवर् मागार्त चालावें, आिण त्याच्या
आज्ञा पाळाव्या, आिण त्यासीं जडून राहावें, आिण आपल्या संपूणर्
अतंःकरणाने व आपल्या संपूणर् िजवाने त्याची सेवा करावी म्हणून फार
संभाळा.'' 6आिण यहोशवाने त्यांस आशीवार्द देऊन िनरोप िदल्हा, मग
ते आपल्या राहोटयांस गेले. 7मनाश्याच्या अध्यार् वंशाला मोश्याने
बाशानांत वतन िदल्हें होतें; परतंु त्याच्या दसु-या अध्यार्ला यहोशवाने
त्यांच्या भावांसंगतीं पिश्चमेस यादेर्नेच्या अिलकडे िदल्हें; अणखी जेव्हां
यहोशवाने त्यांस त्यांच्या राहोटयांकडे जायाला िनरोप िदल्हा, आिण
त्यांस आशीवार्द िदल्हा. 8 तेव्हां त्याने त्यांस असें सांिगतलें कीं, ''बहुत
द्रव्य व फारफार पशुधन, रूपें व सोने व तांबें व लोखडं व फारफार वस्त्रें
घेऊन तुम्ही आपल्या राहोटयांस माघार ेजा; आपल्या भावांच्यासंगतीं
आपल्या शत्रूंची लूट वाटून घ्या.'' 9यास्तव रऊबेनाचीं संतानें व गादाचीं
संतानें व मनाश्श्याचा अधार् वंश खनानाच्या देशांतल्या िशलोपासून
इस्त्राएलाच्या इतर संतानातून िनघून आपला वतनी िगलाद देश, जो
मोश्याच्या योगें परमेश्वराने सांिगतल्यावरून आपला वतनी झाला, त्यांत
जायास माघारें चालले. 10 तेव्हा यादेर्नेजवळचें गलीलोथ खनान देशांत
आहे, तेथें रऊबेनाचा वंश व गादाचा वंश व मनाश्श्याचा अधार् वंश
पोहचंल्यावर, त्यानी तेथें यादेर्नेवर वेदी आकाराले मोठी असी वेदी
बांिधली. 11मग इस्त्राएलाच्या इतर संतानानी असें ऐिकलें कीं, ''पाहा,
रऊबेनाचा वंश व गादाचा वंश व मनाश्श्याचा अधार् वंश यानी खनान
देशासमोर यादेर्नेवरलें गलीलोथ, जेथें इस्त्राएलाचीं संतानें उतरून आलीं
होतीं तेथें एक वेदी बांिधली आहे.'' 12असें जेव्हा इस्त्राएलाच्या
संतानानी ऐिकलें, तेव्हां इस्त्राएलाच्या संतानांचा सवर् समुदाय. त्यांवर
सनै्यरूपें जायाला िशलोमध्यें िमळाला. 13आिण इस्त्राएलाच्या
संतानानी िगलाद देशांत रऊबेनाचीं संतानें व गादाचीं संताने व
मनाश्श्याचा अधार् वंश यांजवळ एलाजार याजक याचा पुत्र फीनहास
याला पाठिवलें. 14आिण त्याच्यासंगतीं इस्त्राएलाच्या सवर् वंशांतल्या
पूवर्जाच्या घराण्याचा एकएक अिधकारी असे दाहा अिधकारी पाठिवले;
आिण हजार हजार इस्त्राएलावर ते एकएक आपापल्या पूवर्जांच्या
घराण्यांत मुख्य होते.त 15 तेव्हां िगलाद देशांत रऊबेनाचीं संतानें व
गादाचीं संतानें व मनाश्श्याचा अधार् वंश याजवळ ते येऊन त्यांस असें
बोलले कीं, 16 ''परमेश्वराच्या सवर् समुदाने असें म्हटलें कीं, 'तुम्ही
इस्त्राएलाच्या देवािवषयीं असें उल्लंघन कां केलें? कीं आज परमेश्वराला
अनुसरणें यांतून िफरून आपल्यासाठीं वेदी बांिधली, येणेकरून आज
तुम्ही परमेश्वरािवषयीं िफतूर केला आहे. 17पौर देवावरून जो
आम्हाकडला अन्याय तो लाहान कीं काय? त्यापासून आम्ही आजपयर्ंत
शुध्द झालों नाहीं, आिण परमेश्वराच्या समुदावर पटकी प्राप्त झाली होती.
18तुम्हीिह परमेश्वराला अनुसरणें यापासून आज वळलां, आिण
परमेश्वरावर तुम्ही आज िफतून केला, म्हणून असें होईल कीं उद्दां

इस्त्राएलाच्या सवर् समुदायावर त्याचा क्षोभ होईल. 19आिण जर तुमच्या
वतनाचा देश अशुध्द असला, तर अगत्य परमेश्वराने वतनास िदल्हेला
आहे, तेथें तुम्ही नदी उतरून या, आिण आमच्यामध्यें वतन घ्या; परतंु
तुम्ही आपल्यासांठी आमचा देव परमेश्वर याच्या वेदीखेरीज दसुरी वेदी
बांधून परमेश्वरावर िफतूर करंू नका, आिण आम्हावर िफतूर करंू नका.
20 जेराहाचा पुत्र आखान याने उत्सृष्ट वस्तुिवषयीं उल्लंघन केलें, आिण
इस्त्राएलाच्या सवर् समुदायावर क्षोभ झाला, असें नाहीं कीं काय? आिण
तो पुरूष आपल्या अन्यायामुळें  एकटाच. मेला नाहीं.'' 21 तेव्हां
रऊबेनाचीं संताने व गादाचीं संताने व मनाश्श्याचा अधार् वंश यानी
इस्त्राएलाच्या हजार हजार लोकांवर जे जे अिधकार होते त्यांस उत्तर
देतां असें म्हटलें, 22 ''परमेश्वर देव तोच देव, परमेश्वर देव तोच देव आहे,
तो जाणतो; आिण इस्त्राएल आहे, तो जाणेल कीं िफतुराने नाहीं, आिण
परमेश्वरािवषयीं उल्लंघनाने नाहीं; असली तर, आजच्या िदवसीं तंू
आम्हास तारंू नको; 23 म्हणजे परमेश्वराकडल्या अनुसरण्यापासून
िफरल्याने आम्ही आपल्यासाठीं वेदी बांिधली नाहीं; आिण जर ितजवर
होम िंकवा नवेैद्द करायाचा असला िंकवा ितजवर शांितकारक यज्ञ
करायाचे असले तर परमेश्वर स्वतां झाडा घेवो. 24परतंु िनश्चयेंकरून
याच गोष्टीच्या भयाने आम्ही हें केलें; आम्ही असें म्हटलें कीं, पुढल्या
काळीं तुमचीं संतानें आमच्या संतानांस असें म्हणतील कीं, 'इस्त्राएलाचा
देव परमेश्वर यासीं तुमचा संबधं काय आहे? 25कां कीं रऊबेनाचीं संतानें
व गादाचीं संतानें या तुमच्यामध्यें आिण आमच्या मध्यें परमेश्वराने यादेर्न
ही सीमा लािवली आहे; तुम्हास परमेश्वराकडला वांटा नाहीं.' असीं
तुमचीं संताने आमच्या संतानांस परमेश्वराच्या भक्तीपासून िफरिवतील.
26यास्तव आम्ही म्हटलें कीं, 'आपण आपल्यासाठीं हें अगत्य करावें,
म्हणजे वेदी बांधावी; होमासाठीं नव्हे, आिण यज्ञासाठीं नव्हे; 27परतंु
आमच्या व तुमच्यामध्यें, आिण आमच्यामागें आमच्या िपढयांमध्यें हें
साक्ष देण्यासाठीं व्हावें; असी कीं आम्ही परमेश्वरापुढें आपल्या होमानी व
आपल्या यज्ञानी व आपल्या शांितकारक यज्ञानी त्याचीं सेवा करीत
जावी; आिण पुढल्या काळीं तुमच्या संतानानी आमच्या संतानांस असें व
म्हणावें कीं तुम्हास परमेश्वराकडला वांटा नाहीं. 28यास्तव आम्ही
म्हटलें कीं, 'जेव्हां तीं पुढल्या काळीं आम्हास िंकवा आमच्या िपढीच्या
िपढीस बोलतील, तेव्हां असें होईल कीं आम्ही असें म्हणू ंकीं तुम्ही
परमेश्वराच्या वेिदची प्रितमा पाहा; ही आमच्या पूवर्जानी केली आहे,
होमासाठीं नव्हे, व यज्ञासाठीं नव्हे, परतंु ही आमच्या व तुमच्यामध्यें
साक्ष देण्यासाठीं आहे. 29आमचा देव परमेश्वर याच्या मडंपाच्यासमोर
जी त्याची वेदीखेरीज आम्ही होमासाठीं, नवेैद्दासाठीं, िंकवा यज्ञासाठीं
दसुरी वेदी बांधून परमेश्वरावर िफतूर करावा, म्हणजे आम्ही आज
परमेश्वराकडल्या अनुसरण्यापासून िफरावें, हा आम्हास अित अधमर्
आमच्याने व्हायाचा नाही.'' 30 तेव्हां रऊबेनाचीं संतानें व गादाचीं संतानें
व मनाश्श्याचीं संतानें यानी ज्या गोष्टी सांिगतल्या, त्या फीनहा,
याजकाने व त्याच्यासंगतीं जे समुदायाचे अिधकारी व इस्त्राएलाचे हजार
लोकांमध्यें जे जे मुख्य पुरूष यानी ऐिकल्या, तेव्हां त्यांस बरें वाटलें.
31यास्तव एलाजार याजक याचा पुत्र फीनहास यांने रऊबेनाचीं संतानें
व गादाचीं संतानें व मनाश्श्याचीं संतानें यांस सांिगतलें, ''आज आम्हास
कळलें कीं परमेश्वर आमच्यामध्यें आहे; कारण कीं तुम्ही परमेश्वरािवषयीं
तें उल्लंघन केलें नाहीं; येणेकरून तुम्ही इस्त्राएलाच्या संतानांस
परमेश्वराच्या हातांतून सोडिवलें आहे. 32मग रऊबेनाचीं संताने व
गादाचीं संतानें यांपासून िगलाद देशांतून एलाजार याजक याचा पुत्र
फीनहास व ते अिधकारी यानी खनान देशांत इस्त्राएलाच्या संतानांजवळ
माघारें येऊन त्यांस वत्तर्मान सांिगतलें. 33 तेव्हां तें वत्तर्मान
इस्त्राएलािचया संतानांस बरें वाटलें, आिण ज्या देशांत रऊबेनाचीं संताने
व गादातीं संतानें रािहलीं होतीं, त्याचा नाश करायास त्यांवर सनै्यरूपें
जावें म्हणून म्हटलें नाहीं. 34 तेव्हा रऊबेनाचीं संतानें व गादाचीं संतानें
यानी त्या वेदीला साक्षीचें असें नांव िदल्हें; कां तर त्यानी म्हटलें कीं, ''तें
आपल्यामध्यें असीं साक्ष देईल कीं परमेश्वरच देव आहे.

मग परमेश्वराने इस्त्राएलास त्यांच्या चहुकंडल्या सवर्
शत्रुंिवषयीं िवसांवा िदल्ह्यावर बहुत िदवसानी असें झालें कीं
यहोशवा वयाने वृध्द झाला. 2यास्तव यहोशवाने सवर्

इस्त्राएल, त्यांचे वडील व त्यांचे मुख्य पुरूष व त्यांचे न्यायाधीश व
त्यावरले कारभारी यांस बोलावून स सांिगतलें, ''मी वयाने वृध्द झालों

यहोशवा 21:43 126 यहोशवा 23:2



24

आहें. 3आिण तुमचा देव परमेश्वर याने या सवर् राष्ट्र ांस तुमच्यापुढून
घालवून त्यांस जें केलें, तें अवघें तुम्हीं पािहलें, कारण कीं तुमचा देव
परमेश्वर याने स्वतां तुमच्यासाठीं लढाई केली. 4पाहा, या उरलेल्या
राष्ट्र ांचा आिण जीं राष्ट्र ें म्या मारून टािकलीं त्या अवघ्यांचा देश
यादेर्नेपासून पिश्चमेकडल्या मोठया समुद्रापयर्ंतिह म्या तुम्हास तुमच्या
वंशाप्रमाणें वतनासाठीं वाटून िदल्हा आहे. 5अणखी तुमचा देव परमेश्वर
स्वतां त्यांस तुमच्यापुढून घालवील, आिण त्यांस तुमच्यापुढून वतनांतून
काढीलच, आिण जसें तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास सांिगतलें, तसें
तुम्ही त्यांचा देश वतनरूपें पावाल. 6यास्तव मोश्याच्या शास्त्राच्या
पुस्तकांत जें िलिहलेलें तें अवघें संभाळून पाळायाला तुम्ही धयैर् धरा;
म्हणजे त्यांपासून उजव्याकडे िंकवा डाव्याकडे वळंू नका. 7अणखी
तुमच्याजवळ जीं राष्ट्र ें उरलेलीं, त्यांमध्ये तुम्ही जाऊं नका, आिण
त्यांच्या देवाच्या नांवाची आठवण करंू नका, आिण त्यांची शपथ घालंू
नका; त्यांची सेवािह करंू नका, आिण त्यांच्या पायां पडंू नका. 8परतंु
आजपयर्ंत जसें तुम्ही करीत आलां, तसें आपला देव परमेश्वर यासी
जडून राहा. 9कारण कीं परमेश्वराने तुमच्यापुढून मोठीं व पराक्रमी राष्ट्र ें
वतनांतुन घालिवलीं, परतंु तुमची असीं गोष्ट आहे कीं तुमच्यापुढे
आजपयर्ंत कोणी िटकला नाहीं. 10तुमच्यांतला एक माणूस हजारांची
पाठ पुरवील, कारण कीं तुमचा देव परमेश्वर याने जसें तुम्हास सांिगतलें,
तसा तो स्वतां तुमच्यासाठीं लढतो. 11तर तुम्ही आपला देव परमेश्वर
यावर प्रीती करण्यासाठीं आपल्या िचत्ताचा फार संभाळ करा. 12कारण
कीं जर तुम्ही मागर् िंकिचतिह सोडाल, आिण जीं तुमच्याजवळ उरलेलीं
राष्ट्र ें यांसीं म्हणजे या शेषासीं जडून राहाल आिण त्यांसीं सोयरीक करून
त्यांच्यामध्यें जाल, आिण ते तुमच्यामध्यें येतील; 13तर तुम्ही जाणाच
जाणा कीं तुमचा देव परमेश्वर या राष्ट्र ांस तुमच्यापुढून वतनांतून अणखी
घालिवणार नाहीं; आिण जी ही चांगली भूिम तुमचा देव परमेश्वर याने
तुम्हास िदल्ही, ितजवरून तुम्ही नाश पावून जाल तोंपयर्ंत तीं तुम्हास
सांपळा व फांस व तुमच्या कुसींवर छडी व तुमच्या डोळ्यांत काटे असे
होतील. 14तर पाहा, आज मी सवर् जग जातें त्या वाटेने जात आहें; परतंु
तुम्ही आपल्या संपूणर् मनांत व आपल्या संपूणर् िचत्तांत जाणतां कीं ज्या
चांगल्या गोष्टी तुमचा देव परमेश्वर याने तुमच्यािवषयीं सांिगतल्या, त्या
सवार्तली एकिह गोष्ट गळाली नाहीं; अवघ्या तुम्हास प्राप्त झाल्या;
त्यांतली एकिह गोष्ट गळाली नाहीं. 15तर अस होईल कीं तुमचा देव
परमेश्वर याने तुम्हास सांिगतलेली जी प्रत्येक चांगली गोष्ट, ती जसी
तुम्हास प्राप्त झाली तसी परमेश्वर तुम्हास प्रत्येक वाईट गोष्ट प्राप्त व्हावी
असी करील; जी ही चांगली भूिम तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास िदल्ही
आहे, ितजवरून तो तुमचा नाश करून तुम्हास घालवी तोंपयर्त असें
करील. 16तुमचा देव परमेश्वर याने जो करार तुमच्याजवळ आजे्ञने
केला, त्याचें उल्लंघन जेव्हां तुम्ही कराल, आिण जाऊन दसु-या देवांची
सेवा कराल, आिण त्यांच्या पायां पडाल, तेव्हां परमेश्वराचा राग तुम्हावर
पेटेल, आिण जा चांगला देश त्याने तुम्हास िदल्हा आहे, त्यावरून तुम्ही
नाश पावून लवकर जाल.

तेव्हां यहोशवाने इस्राएलाचे सवर् वंश शखेमांत एक्वट करून
इस्राएलाचे वडील व त्याचे मुख्य पुरुष व त्याचे न्यायाधीश
व त्यावरले कारभारी यांस बोलािवलें, म्हणून ते देवापुढें

िसद्ध झाले. 2 तेव्हां यहोशवाने सवर् लोकांला सांिगतलें, " इस्राएलाचा
देव परमेश्र्वर असे म्हणतो कीं, 'पूवर्काळीं तुमचे पूवर्ज नदीच्या पिलकडे
राहत होते; आब्राहामाचा बाप व नाहोराचा बाप तेराह तेथें होता; तेव्हां
त्यानी दसुऱ्या देवांची सेवा केली. 3परतंु त्या तुमचा पूवर्ज आब्राहांम
याला नदीच्या पिलकडून आणीलें, आिण त्याला संपूणर् खनान देशांत
िफरिवलें; तेव्हां म्या व्याचें संतान वाढवावें म्हणून त्याला इझाक िदल्हा,
मग त्या इझाकाला याकोब व एसाव िदल्हा, 4 तेव्हा एसावाला सेईर
डोंगर तो वतन करून िदल्हा, परतंु याकोब व त्याचीं संतानें मीसरांत
उतरलीं 5मग म्या मोशे व आहरोन यांस पाठवून िमसरांत जें केलें, त्या
अवघ्याप्रमाणें मािरलें, आिण मग म्या तुम्हास कािढलें. 6 तेव्हा म्या
तुमच्या पूवर्जांस िमसरांतून बाहेर आिणलें; नतंर तुम्ही समुद्रापयर्ंत
आलों, तेव्हां िमसरी, रथ व घोडे घेऊन, सुफ समुद्रापयर्ंत तुमच्या
पूवर्जांच्या पाठीस लागले. 7 तेव्हा त्यानी परमेश्र्वराचा धावा केला, मग
त्याने तुमच्या व िमसऱ्यांच्या मध्यें काळोख लािवला, आिण समुद्र त्यांवर
आणून त्यांस बुडिवलें; म्या िमसरांत जें केलें, ते तर तुमच्या डोळ्यानी

पािहलें, आिण मग तुझी रानांत बहुत िदवस रािहलां. 8मग जे अमोरी
यादेर्नेच्या पिलकडे राहत होते, त्यांच्या देशांत म्या दमु्हास आिणलें;
तेव्हां त्यानी तुम्हासीं लढाई केली, परतंु म्या ते तुमच्या हातीं िदल्हे,
आिण तुम्ही त्यांच्या देश वतन करून घेतला; कां कीं म्या त्यांस
तुमच्यापुढून त्यांचा नाश करून घालिवलें. 9नतंर जीप्पोराचा पुत्र
खालक जो मोवाबी राजा, त्याने उठून इस्राएलासी लढाई केली; तेव्हा
त्याने दतू पाठवून बोराचा पुत्र बलाम याला तुम्हास शाप द्दायासाठीं
बोलािवलें. 10परतंु बलामाचें एकयास मी मान्य झालों नाहीं; यास्तव
त्याने तुम्हास आशीवार्दच िदल्हा, आिण म्या तुम्हास त्याच्या हातांतून
सोडिवलें. 11मग तुम्ही यादेर्न उतरून यरीहोजवळ आलां, तेव्हां
यरीहोचे धनी अमोरी, आिण पिरज्जी व खनानी व िहत्ती व िगगार्शी, िहव्वी
व यबुसी, यानी तुम्हासीं लढाई केली, परतंु म्या ते तुमच्या हातीं िदल्हे;
12 म्हणजे म्या तुमच्यापुढें गांधीलमाशा उठिवल्या, आिण त्यानी त्यांस
तुमच्या समोरून घालिवलें; अमोऱ्याचे दोन राजे यांस घालिवलें; तुझ्या
तरवारीने आिण तुझ्या धनुष्यानेिह हें झालें नाही. 13याप्रमाणे ज्या
देशािवषयीं तुम्ही श्रम केले नाहींत, आिण जीं नगरें तुम्ही बांिधलीं नाहींत
तीं म्या तुम्हास िदल्हीं आहेत, आिण तुझ्यी त्यांत रािहलां आहा;
द्राक्षामुळें  व जेतुनबनें जीं तुम्ही लािवलीं नाहींत, त्यांचे तुम्ही फळ खाता.
14तर आतां तुम्ही पूणर्पणाने व सत्यतेने परमेश्र्वराला िभऊन त्याची
सेवा करा, आिण नदीच्या पिलकडे व िमसरांत तुमच्या पूवर्जानी ज्या
देवांची सेवा केली, त्यांस दरू करून परमेश्र्वरा चीच सेवा करा. 15 िंकवा
परमेश्र्वराची सेवा करणें हें जर तुम्हास वाईट वाटतें, तर तुम्ही ज्याची
सेवा कराल, त्याला आज आपल्यासाठीं िनवडून घ्या; नदीच्या पिलकडे
तुमच्या पूवर्जानी ज्या देवांची सेवा केली, त्यांची सेवा करा, िंकवा ज्या
अमोऱ्यांच्या देशांत तुम्ही राहतां त्यांच्या देवांची सेवा करा, परतंु मी व
माझ्या घरचीं माणसें आम्ही परमेश्र्वराची सेवा करंू." 16 तेव्हां लोकानी
असें उत्तर केलें कीं, "तो आम्हाला अित अधमर् ! परमेश्र्वराला सोडून
दसुऱ्या देवांची सेवा आमच्याने करवत नाही; 17कां तर परमेश्र्वर
आमचा देव आहे; त्यानेच आम्हास व आमच्या पूवर्जांस िमसर देशांतून,
दास्यांच्या वस्तींतून वर आिणलें ; आिण ज्याने आमच्या देखता ते मोठे
चमत्कार केले, आिण आम्ही ज्या अवघ्या वाटेने चाललों तींत, व ज्या
राष्ट्र ांमध्ये िफरलों त्यांत आम्हास पािळलें, तोंच तो आहे. 18आिण
देशांतल्या राहणाऱ्या अमोऱ्यांसुद्धा सवर् राष्ट्र ांच परमेश्र्वराने
आमच्यापुढून घालिवलें आहे; आणखी परमेश्र्वर आमचा देव आहे
म्हणूनही आम्ही त्याची सेवा करंू." 19 तेव्हा यहोशवाने लोकांस
सांिगतलें, "तुमच्याने परमेश्र्वराची सेवा करवणार नाही; कारण कीं तो
अितपिवत्र देव; तो आपल्या मानािवषयीं आवेशी असा देव आहे; तो
तुमच्याउल्लंघनाची व तुमच्या पापांची क्षमा करणार नाहीं. 20 िनश्वयें
तुम्ही परमेश्र्वराला सोडून अन्य देवांची सेवा कराल, आिण त्याने तुमचें
बरें केल्यानतंर, तो उलटून तुमचें वाईट करील, तुमचा क्षयिह करील."
21 तेव्हां लोकानी यहोशवला म्हटलें, "असें नाही, िनश्वयें आम्ही
परमेश्र्वराची सेवा करू." 22 तेव्हा यहोशवाने लोकांला म्हटलें, तुम्ही
आपल्यावर असे साक्षी आहा िक तुझी परमेश्र्वराची सेवा करायास
त्याला आपल्यासाठीं िनवडून घेतलें आहे." नतंर त्याने म्हटले, "आम्ही
साक्षी आहो." 23 तेव्हा तो बोलला, "असें आहे तर आता तुमच्यामध्यें
जे अन्य देव असतील, ते तुम्ही दरू करा, आिण आपलें अतं:करण
इस्त्राएलाचा देव परमेश्र्वर याकडे लावा." 24 तेव्हां लोकांनी यहोशवला
म्हटलें, "आमचा देव परमेश्र्वर याची सेवा आम्ही करंू; त्याचें वाक्य
आम्ही ऐकंू." 25असा त्याच िदवसी यहोशावाने लोकांकडून करार
करिवला, आिण शखेमांत त्यांच्याजवळ नेम व नाित स्थािपली. 26 तेव्हां
यहोशवाने हीं वाक्यें देवाच्या शास्त्राच्या पुस्तकांत िलिहलीं, आिण मोठी
धोंड घेऊन, तेथें परमेश्र्वराच्या पिवत्र स्थानी जें आला झाड,
त्याच्याखालीं ती उभी केली. 27आिण यहोश्वाने सवर् लोकांस म्हटलें,
"पाहा, ही धोंड आमच्यािवषयीं साक्षीरुप होईल, कारण कीं परमेश्र्वराणे
आपलीं जीं सवर् वाक्यें आमच्याजवळ सांिगतलीं तीं िहने एिकलीं आहेत;
तर ही तुम्हािवषयीं साक्षीरुप यासाठीं व्हावी कीं तुम्ही आपल्या
देवािवषयीं लबाडी न करावी." 28मग यहोशवाने लोकांस त्यांच्या
त्यांच्या वतनाकडे रवाना केलें. 29मग ह्या गोष्टी झाल्यावर असें झाले कीं
नुनाचा पुत्र परमेश्र्वराचा सेवक यहोशवा एकशें दाहा वषार्ंचा होऊन मेला.
30मग त्याच्या वतनाच्या सीमेंत एफ्राइमाच्या डोंगरवटीवर जे
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िथम्नाथसेराह आहे त्यांत, गाश डोंगराच्या उत्तरसे लोकांनी त्याला
पुिरलें. 31आिण यहोशवाच्या सवर् िदवसांत, आिण जे वडील
यहोशवाच्या मागें अिधक आयषु्य पावले, म्हणजे परमेश्र्वराने आपलें जे
काम इस्राएलासाठीं केलें होतें, ते अवघें ज्यांनी पािहलें होतें, त्याच्या सवर्
िदवसांत इस्राएलानी परमेश्र्वराची सेवा केली. 32आिण शखेमांत जो
शेतभूमीचा िवभाग याकोबाने शखेमाचा बाप ह्मोर याच्या संतानांजवळून

शभंर कोकरंू मुिद्रकांवर िवकत घेतला होता, आिण जो योसेफाच्या
संतानांच्या वतनांचा झाला त्यांत, योसेफाच्या जीं हाडें इस्राएलाच्या
संतानानी िमसरांतून वर आिणलीं होती, तीं त्यानी पुिरलीं. 33आिण
याहरोनाचा पुत्र एलाजार मेला, तेव्हां त्याचा पुत्र फीनहास याची टेकडी
जी एफ्राइमच्या डोंगरवटींत, याला िदल्ही होती, ितजवर त्यांनी त्याला
पुिरलें.
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शास्तशास्तेे

यहयहूूबाबा आिणआिण िशमोनिशमोन अदोनीअदोनी-बबेेजजेेकक राजालाराजाला पकडतातपकडतात

यहोशवाच्या मृत्यूनतंर इस्ञाएल लोकांनी लोकांशी
लढण्यासाठी आमच्या वतीने प्रथम कोणी स्वारी करावी ?
2परमेश्वर म्हणाला, यहूदाने स्वारी करावी; पाहा, हा देश मी

त्यांच्या हाती िदला आहे. 3यहूदा आपला भाऊ िशमोन ह्याला म्हणाला,
माझ्याबरोबर माझ्या वतनात ये, म्हणजे आपण कनान्यांवर स्वारी करंू;
तुझ्या वतनांत मीिह तुझ्याबरोबर येईन; तेव्हां िशमोन त्यांच्याबरोबर
गेला. 4मग यहूदानें स्वारी केली तेव्हा परमेश्वरानें कनानी व पिरज्जी ह्यांस
त्यांच्या हाती िदलें व त्यांनी बेजेक येथे त्यांच्या दहा हजार लोकांना ठार
केलें. 5 बेजेक येथें त्यांची अदोनी-बेजेकाशी गांठ पडली तेव्हां त्यांनी
त्याच्याशीं लढुन कनानी व पिरज्जी ह्यांचा पराभव कें ला; 6पण अदोनी-
बेजेक पळून गेला, तेव्हां त्यांनी त्यांचा पाठलाग करून त्याला पकडलें
आिण त्यांचा हातापायांचे आंगठे कापून टाकले. 7 तेव्हा अदोनी-बेजेक
म्हणाला, हातापायांचे आंगठे कापून टाकलेले सत्तर राजे माझ्या
मेजाखाली तुकडे वेचीत असत; माझ्या करणीचें फळ देवानें मला िदले
आहे. मग ते त्याला यरूशलेमेस घेऊन आले; तेथे तो मृत्यू पावला.
यरूशलेम व हेब्रोन हीं यहूदा हस्तगत करतो 8यहूदाच्या वंशजांनी
वंशजांनीं यरूशलेम नगर लढून घेतलें, त्यावर तलवार चालिवली व त्या
नगराला आग लावली. 9नतंर यहूदाचे वंशज डोंगराळ प्रदेश, नेगेब आिण
तळवटीचा प्रदेश ह्यांत राहणा-या कनान्यांशी लढावयाला गेले. 10मग
हेब्रोनांत राहणा-या कनान्यांवर यहूदा चालून गेला. व त्यानें शेशय,
अहीमन व तलमय ह्यांना ठार केलें. हेब्रोनाचें पूवीर्चे नांव िकयार्थ-आबार्
होतें. अथंिनएल दबीर घेतो. त्याचा अखसाशीं िववाह (यहो 15:15-19)
11 तेथून दबीराच्या रिहवाश्यांवर तो चालून गेला. दबीरचें पूवीर्चें नांव
िकयार्थ-सेफर होते. 12कालेब म्हणाला, जो कोणी लढून िकयार्थ-सेफर
काबीज करील त्याला मी आपली मुलगी अखसा देईन. 13 तेव्हा
कालेबाचा धाकटा भाऊ कनाज ह्याचा मुलगा अथिनएल ह्यानें तें नगर
घेतले; म्हणून कालेबानें आपली मूलगी अखसा त्याला िदली. 14ती
आली तेव्हां आपल्या बापापासून कांही जमीन मागून घेण्यासाठी ितनें
त्याला िचथावलें. ती गाढवावरून उतरली तेव्हां कालेबानें ितला
िवचारलें, तुला काय पािहजे? 15ती त्याला म्हणाली, मला एक देणगी
द्दा; तुम्हीं मला नेगेब प्रदेशांत स्थाियक केलें आहे तेव्हां मला पाण्याचे
झरिेह द्या; तेव्हां कालेबानें ितला उंचावरचे व पायथ्याचे झर ेिदले. यहूदा
आिण बन्यामीन ह्यांनीं पादाक्रांत केलेले प्रदेश 16मोशेचा सासरा केनी
ह्याने वंशज यहूदाच्या वंशजांसिहत खजुरीच्या नगराहून् यहूदाच्या रानांत
गेले; हें रान अरादाजवळील नेगेबांत आहे; तेथें जाऊन ते त्या
लोकांबरोबर रािहले. 17मग यहूदानें आपला भाऊ िशमोन ह्याच्याबरोबर
जाऊन सफात येथें राहणा-यां कनान्यांना पराभूत करून त्यांच्या समूळ
नाश केला; म्हणून त्या नगराचें नाव हमार् (समूळ नाश) असें पडले.
18ह्याखेरीज यहूदानें गज्जा, अष्कलोन आिण एक्रोन ही नगरें त्यांच्या
िशवारांसह घेतली. 19यहूदाबरोबर परमेश्वर होता; त्यानें डोंगराळ प्रदेश
ताब्यांत घेतला; पण तळवटींत राहणा-या लोकांजवळ लोंखडी रथ
असल्यानें त्यांना हाकून देणे त्याला जमेना. 20मोशेच्या सांगण्याप्रमाणें
हेब्रोन नगर कालेबाला देण्यांत आलें व त्यानें तेथून अनाकाच्या ितघां
मुलांना हाकून िदलें. 21यरूशलेमेंत राहणा-या यबूसी लोकांना हाकून
देणें बन्यािमनाच्या वंशजाना जमेना, म्हणून आजपयर्त यबूसी लोक
यरूशलेमेंत बन्यािमनाच्या वंशजाबरोबर राहत आहेत. योसेफ बेथेल
घेतो. 22योसेफाच्या वंशजांनींिह बेथेलावर स्वारी केली; परमेश्वर
त्यांच्याबरोबर होता. 23 बेथेल हेरावयाला योसेफाच्या वंशजांनी माणसें

पाठिवलीं. त्या नगराचें पूवीर्चें नांव लूज होतेत. 24 त्या हेरांनीं नगरांतून
एक मनुष्य बाहेर िनघतांना पािहला; त्याला त्यांनी म्हटलें, नगरात
िशरण्याची वाट आम्हाला दाखीव म्हणजे आम्ही तुला अभय देऊं.
25 तेव्हां त्यानें त्यांना नगरांत िशरण्याची वाट दाखिवली आिण त्यांनीं
त्या नगरावर तरवार चालिवली; पण त्या मनुष्याला व त्याच्यां
पिरवाराला त्यांनी सुखरूप जाऊं िदलें. 26 त्या मनुष्यानें िहत्ती
लोकांच्या देशांत जाऊन एक नगर वसिवलें व त्याचें नांव लूज ठेवलें.
त्या नगराचें नांव आजपयर्ंत तेंच आहे. मनश्शे आिण एफ्राईम ह्यांनीं
पादाक्रांत केलेले प्रदेश. 27मनश्शेनें बेथ-शान, तानख, दोर, इब्लाम
आिण मिगद्दो ह्या नगरांतील व त्यांच्या उपनगरांतील रिहवाश्यांना
घालवून िदलें नाहीं कारण त्या कनान्यांनी त्या प्रदेशांत राहण्याचा हट्ट
धरला. 28पुढे इस्त्राएल समथर् झाले तेव्हा त्यानी कनानी लोकांना
वेठिबगार करावयाला लावलें; एकदमच हांकून िदले नाही. 29 एफ्राइमानें
रोजेर येथे राहणा-या कनान्यांना घालवून िदले नािह, ते कनानी गेजेर
येथें त्यांच्य़ामध्येच रािहले. इतर वंशानीं पादाक्रांत केलेले प्रदेश
30जबुलूनानें िकत्रोन व नहलोल येथील रिहवाश्यांना घालवून िदले
नािह; तेथील कनानी त्यांच्यामध्ये राहून वेठिबगार करू लागले.
31अशेराने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकबीज, हेल्बा, अफीक व रहोब
येथील रिहवश्यांना घालवून िदले नाही; 32 म्हणून आशेराचे वंशज त्या
देशाच्या कनानी रिहवाश्यामध्ये रािहले; कारण त्यांनी त्याना घालवून
िदले नािंह. 33नफतालीने बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ येथील रिहवाश्यांना
घालवून िदले नािह; ते त्या देशच्या कनानी रिहवाश्यांमध्ये रािहले; पण
बेथ-शेमेश व बेथ-अनाथ येथील रिहवासी त्यांची वेठिबगार करू लागले.
34अमो-यांनी दानाच्या वंशजांना डोंगराळ प्रदेशांत मागे रटेलें; ते त्यांना
तळवटीत उतरू देईनात; 35अमो-यांनी हेरसे पहाड अयालोन व
शालबीम येथें राहण्याचा हट्ट धरला; पण योसेफाचे वंशज प्रबळ
झाल्यावर त्यानी अमो-यांना वेठिबगार करावयाला लावलें. 36अमो-
यांची सरहद्द अक्रब्बीमची चढणी आिण सेला येथून वर गेली होती.
बोखीम येथें परमेश्वराचा दतू

परमेश्वराचा दतू िगलगालाहून बोबीम येथें येऊन लोकांना
म्हणाला, मी तुम्हाला िमसर देशांतुन काढून तुमच्या पूवर्जांना
शपथेवर देऊ केलेल्या देशांत आणले; तुमच्याशी केलेला

माझा करार मी कधी मोडणार नाही; 2तुम्हीं ह्या देशाच्या रिहवाश्यांशी
काही करारमदार करू नका; तुम्ही त्यांच्या वेद्दा मोडून टाका, असे मा
तुम्हांला म्हणालों होतों; पण तुम्ही माझी वाणी ऐकली नाही. तुम्हीं हें
काय केलें? 3 म्हणून मीिह म्हणालों, मी त्या लोकांना तुमच्यासमोरून
घालवून देणार नाही; ते तुमच्या कुशीला कांट्यांसारखे होतील आिण
त्यांचे देव तुम्हांला पाश होतील. 4परमेश्वराचा दतू सगळ्या इस्त्राएल
लोकांना हें म्हणाला ते़व्हा त्यांनी मोठा आक्रोश केला 5 त्यांनीं त्या
स्थळाचें नांव बोखीम (आक्रोश करणारें) असें ठेवले. तेथे त्यांनीं
परमेश्वराला यज्ञ केले. यहोशवाचा मृत्यू (यहो 24:29-31) 6यहोशवाने
इस्त्राएल लोकांना िनरोप िदला तेव्हां ते देश्याचा ताबा घेण्यासाठीं
आपआपल्या वतनावर गेले. 7यहोशवाच्या ह्यातींत आिण यहोशवाच्या
मरणानतंर िजवंत रािहलेल्या ज्या वडील लोकांनी परमेश्वरानें
इस्त्राएलासाठी केलेलीं महान् कायेर् पािहली होतीं त्यांच्या ह्यातींत
लोकांनी परमेश्वराची सेवा केली. 8परमेश्वराचा सेवक नूनाचा मुलगा
यहोशवा हा एकशेंदहा वषार्चा होऊन मरण पावला 9 एफ्राइमाच्या
डोंगराळ प्रदेशातील गाश डोंगराच्या उत्तरसे ितम्नाथहेरसे येथें त्यांच्या
वतनाच्या सीमेवर त्यानीं त्याला मूठमाती िदली 10ती सवर् िपढी पूवर्जास
िमळाल्यानतंर जी नवी िपढीं उद्यास आली ितला परमेश्वराची आिण
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त्यानें इस्त्राएलासाठीं केलेल्या कायार्ची ओळख रािहली नव्हती इस्त्राएल
लोकांची धमर्भ्रष्टता व शास्त्यांचा अमंल 11इस्त्राएल लोक परमेश्वराच्या
दृष्टीनें वाईट तें करून बआल देवांची सेवा करू लागले; 12आपल्या
पूवर्जांचा देव जो परमेश्वर, ज्यानें त्यांना िमसर देशातून बाहेर आणले
त्यांचा त्यांनी त्यांग केला व अन्य देवांच्या म्हणजे सभोंवतालच्या
राष्टांतील देवांच्या नादीं लागून त्याच्या चरणी लागले आिण तेणेंकडून
त्यांनी परमेश्वराला चीड आणली. 13परमेश्वराचा त्याग करून त्यांनी
बआल व अष्टारोथ ह्यांची सेवा केली; 14 म्हणून इस्त्राएलावर परमेश्वराचा
कोप भडकला; त्यानें त्यांना लुटलें. त्यानें त्यांच्या सभोवतालच्या
शत्रुंच्या हवाली केलें; म्हणून त्यांचा आपल्या शत्रूंसमोर िटकाव लागेना.
15परमेश्वरानें त्यांना शपथपूवर्क सांिगतल्याप्रमाणें जेथें जेथें ते कूच
करीत तेथें तेथें त्यांच्यावर परमेश्वराचा हात पडून त्यांचें अिहत होई
आिण ते फार संकटात पडत. 16मग परमेश्वर शास्ते उभे करी व ते
त्यांना लुटणा-यांच्या हातून सोडवीत; 17तरी ते आपल्या शास्त्यांचें
ऐकत नसत; ते व्यिभचारी मतीनें अन्य देवांच्या नादीं लागून त्यांच्या
चरणी लागत त्यांच्या पूवर्जांनी परमेश्वराच्या आज्ञा पाळून चोखाळलेला
मागर् त्यांनी त्विरत सोडून िदला आिण आपल्या पूवर्जांचे अनुकरण केले
नाहीं. 18 जेव्हां जेव्हां परमेश्वर त्यांच्यासाठी शास्ते उभे करी तेव्हां तेव्हां
त्या प्रत्येकाबरोबर परमेश्वर असे आिण त्या शास्त्याच्या ह्यातींत तो
त्यांना त्यांच्या शत्रूंच्या हातून बचावीत असे; कारण त्यांच्यावर लोक
जुलुम करीत व त्यांना गांजीत; ह्यामुळें  ते कण्हत असत; म्हणून
परमेश्वराला त्याची कीव येई. 19तरीपण शास्ता मरण पावला म्हणजे ते
पुन्हा उलटून अन्य देवांची सेवा करीत व त्यांच्या चरणीं लागून आपल्या
वाडविडलांपेक्षां अिधक िबघडत. ते आपला दरुाचार व दरुाग्रह सोडीत
नसत. 20 तेव्हां इस्त्राएलावर परमेश्वराचा कोप भडकून तो म्हणाला, मीं
ह्या राष्टाच्या पूवर्जांशीं केलेला करार ह्यांने मोडला आहे आिण माझी
वाणी ऐकली नाही; 21 म्हणून यहोशवाच्या मृत्यूसंमयी उरलेल्या
राष्टांपकैी कोणालािह मीं देखील येथूव पुढें त्यांच्यासमोरून घालवून
देणार नाही; 22पण त्यांच्याकरवीं मी इस्त्राएलाची परीश्क्षा करीन आिण
त्यांचे पूवर्ज माझ्या मागार्नें चालत होते त्याप्रमाणेंच ते चालतात कीं नाही
हें पाहीन. 23 म्हणून परमेश्वरांने त्य़ा राष्टांना घालवून देण्याची घाई केली
नाहीं, त्यांना राहू ंिदलें आिण त्यांना यहोशवाच्या हाती िदलें नाहीं.
इस्त्राएल लोकांची परीक्षा पाहण्यासाठीं राखून ठेवलेलीं राष्टें

इस्त्राएलांपकैी ज्यांना कनान देशांतील लढा यांचा अनुभव
नव्हता त्यांना कसास लावण्यासाठी 2आिण इस्त्राएल
लोकांच्या िंपढ्यां पकैी ज्यांना यधु्दाचा पूवीर्ंचा मुळींच अनुभव

नव्हता त्यांना ितचा अनुभव तरी घडावा व यधु्दकलेंचें िशक्षण िमळावें
म्हणून परमेश्वरानें जी राष्टें राहू ंिदली तीं ही; 3पिलष्ट्यांचे पांच सरदार
आिण सवर् कनानी, सीदोनी आिण बआल-हमोर्न डोंगरापासून हमाथाच्या
िंखडीपयर्ंत लबानोन पवर्तांत राहणार ेिहव्वी. 4परमेश्वरानें मोशेच्या व्दारें
इस्त्राएलांच्या पूवर्जांना िदलेल्या आज्ञा ते पाळतात कीं नाहीं ह्याची
परीक्षा त्यांच्याकरवीं घेण्याकिरतां परमेश्वरानें त्यांना मागें ठेवलें होतें.
5अशा प्रकारें इस्त्राएल लोक कनानी, िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व
यबूसी ह्यांच्यामध्यें राहू ंलागले. 6 ते त्यांच्या मुलींशीं िववाह करंू लागले,
आपल्या मुली त्यांच्या मुलांना देऊ लागले आिण त्यांच्या देवांची सेवा
करंू लागले. कुशन-िरशाथईमच्या हातांतून अथिनएल इस्त्राएल लोकांस
सोडवतो 7इस्त्राएल लोकांनी परमेश्वराच्या दृष्टीनें वाईट तें केलें, आपला
देव परमेश्वर ह्याला ते िवसरले आिण बथाल व अशेरा ह्या मूतीर्ची सेवा
करंू लागले; 8 म्हणून इस्त्राएलांवर परमेश्वराचा कोप भडकला आिण
त्यानें त्यांना अराम-नहराईमचा राजा कुशन-िरशाथईम ह्याच्या हातीं
िदलें, आिण इस्त्राएल लोकांनी आठ वषेर्पयर्ंत कुशन-िरशाथईम ह्याचें
दास्य केलें. 9इस्त्राएल लोकांनीं परमेश्वराचा धांवा केला तेव्हां त्यानें
त्यांच्यासाठी कालेबाचा धाकटा भाऊ कनाज ह्याचा मुलगा अथिनएल
ह्याला सोडिवणारा म्हणून उभें केलें आिण त्यानें त्यांची सुटका केली.
10 त्याच्यावर परमेश्वराचा आत्मा उतरला व तो इस्त्राएलाचा शास्ता
झाला; तो लढाईला िनघाला तेव्हां परमेश्वरानें अरामाचा राजा कुशन-
िरशाथईम ह्याला त्याच्या हातीं िदलें व त्याच्यावर त्याचें वचर्स्व झालें,
11 त्यानतंर चाळीस वषेर् देशाला स्वास्थ लाभलें. मग कनाजाचा मुलगा
अथिनएल मृत्यू पावला. मवाबाच्या हातून एहूद इस्त्राएल लोकांस
सोडिवतो 12पुन्हा इस्त्राएल लोक परमेश्वराच्या दृष्टीनें वाईट तें करंू

लागले; त्यांनीं परमेश्वराच्या दृष्टीनें वाईट तें केलें म्हणून परमेश्वरानें
मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याचें इस्त्राएलावर वचर्स्व स्थापलेंय 13 तेव्हां
त्यांनें अम्मोना व अमालेकी ह्यांना आपल्याबरोबर घेऊन इस्त्राएलावर
चाल केली आिण त्यांना पराभूत करून खजुरींचे नगर हस्तगत केलें.
14 म्हणून इस्त्राएल लोकांनीं मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याचें अठरा वषेर्
दास्य केलें. 15मग इस्त्राएल लोकांनीं परमेश्वराचा धांवा केला, तेव्हां
परमेश्वरानें गेराचा मुलगा एहूद ह्याला त्यांना सोडिवणारा म्हणून उभे
केलें; तो बन्यािमनी असून डावरा होता; त्याच्या हस्तें इस्त्राएल लोकांनीं
मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याला नजराणा पाठिवला. 16 एहूदनें हातभर
लांब दधुारी तरवार आपल्यासाठी बनवून आपल्या कपड्याखालीं
उजव्या बाजूला लटकावली 17 त्याबें मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याच्यापुढें
नजराणा सादर केला; एग्लोन हा फार लठ्ठ होता. 18नजराणा
िदल्यानतंर त्यानें नजराणा घेऊन आलेल्या लोकांची रवानगी केली;
19पण िगलगालाजवळील पाषाणमूतीर्पयर्ंत गेल्यावर एहूद स्वतः परत
येऊन म्हणाला, महाराज, मला आपल्याला काहीं गुप्त गोष्ट सांगायची
आहे. राजा म्हणाला, गप राहा, तेव्हां त्याच्याजवळ उभे असलेले सगळे
लोक बाहेर गेले. 20 एहूद त्याच्यापाशी आला त्या समयीं तो हवेशीर
माडीवर एकटा बसला होता. एहूद त्याला म्हणाला, मी आपणासाठीं
देवाचा संदेश आणला आहे तेव्हां तो आसनावरून उठला. 21मग
एहूदानें आपल्या डाव्या हातानें उजव्या मांडीवरलीं तरवार उपसून
त्याच्या पोटात खपुसली; 22पात्यांबरोबर मूठिह आंत गेली, आिण
चरबींत रूतून बसली. त्यानें त्यांच्या पोटांतून तरवार काढली नाहीं; ती
पाश्वर्भागीं िनघाली होती. 23मग बाहेर देवडीवर जाऊन एहूदानें माडीचे
दरवाजे लावून कुलूप लावलें. 24तो िनघून गेल्यावर हुजर ेयेऊन
पाहतात तों माडीचे दरवाजे बदं असल्याचें त्यांच्या दृष्टीस पडलें. तेव्हां
त्यांना वाटलें कीं, तो आपल्या हवेशीर खोलीच्या संडासांत गेला असेल.
25 ते वाट पाहून पाहून थकले; तो माडीचे दरवाजे उघडीत नाही असें
पाहून त्यांनीं िकल्ली घेऊन ते उघडले आिण पाहतात तों त्यांचा स्वामी
मरून भूमीवर पडला होता. 26 ते वाट पाहत होते तेवढ्या अवकाशांत
एहूद पळून पाषाणमूतीर्च्या पलीकडे सईरा येथें जाऊन पोहचंला. 27 तेथें
गेल्यावर त्यानें एफ्राइमाच्या डोंगराळ प्रदेशांत रणिंशग फंुकले, तेव्हा
त्याच्याबरोबर इस्त्राएल लोक डोंगराळ प्रदेशांतून उतरले, आिण तो
त्यांच्यापूढें चालला. 28तो त्यांना म्हणाला, माझ्या पाठोपाठ या, कारण
परमेश्वरानें तुमचे मवाबी शत्रु तुमच्या हाती िदले आहेत. तेव्हां त्यांनी
त्याच्या पाठोपाठ जाऊन मवाब देशाजवळचे यादेर्नेचे उतार रोखून धरले
आिण कोणालािह पार जाऊं िदलें नाहीं. 29 त्या समयी त्यांनी मवाब्यांचे
सुमारें दहा हजार लोक मारले; ते सवर् िधप्पाड व शूर वीर होते;
त्यांच्यांतला कोणीिह बचावला नाही. 30अशा प्रकारें मवाब त्या िदवशीं
इस्त्राएलाच्या काबंूत आला. ह्यानतंर देशाला ऐशीं वषेर् स्वास्थ लाभलें.
पिलष्ट्यांच्या हातांतून शमगार इस्त्राएल लोकांस सोडवतो 31 एहूदनतंर
अनाथाचा मुलगा शमगार हा पुढें आला; त्यानें सहाशे पिलष्ट्याना
बलैाच्या पराणीनें िजवें मारलें; अशा प्रकारें त्यानेंिह इस्त्राएलाची सुटका
केली.
दबोरा आिण बाराक सीसराचा पराभव करतात

एहूद मृत्यू पावल्यावर इस्त्राएल लोकांनीं परमेश्वराच्या दृष्टीनें
वाईट तें पुन्हा केलें. 2 तेव्हां परमेश्वरानें याबीन नांवाचा
कनानाचा राजा जो हासोरांत राज्य करीत होता त्याच्या हातीं

त्यांना िदलें; त्याचा सेनापित सीसरा हा हरोशेथ-गोयीम येथें राहत असे.
3 त्याच्यापाशीं नऊशें लोखडंी रथ असून त्यानें वीस वषेर् इस्त्राएल
लोकांचा अनिन्वत छळ केला, म्हणून त्यांनी परमेश्वराचा धांबा केला.
4 त्या समयी लिप्पदोथाची बायको दबोरा संदेशहािरका ही इस्त्राएलाचा
न्यायिनवाडा किरत असे. 5 एफ्राइमाच्या डोंगराळ प्रदेशांतील रामा व
बेथेल ह्यांच्या दरम्यान दबोरचे्या खजुरीखालीं ितची बठैक असे;
इस्त्राएल लोक ितच्याकडे न्यायिनवाड्यासाठीं येत असत. 6 ितनें
अबीनवामाचा मुलगा बाराक ह्याला केदेश-नफताली येथून बोलावून
आणलें व त्याला िवचारलें, तंू नफताली व जबुलून ह्यांच्यांतले दहा
हजार पुरूष बरोबर घेऊन ताबोर डोंगराकडे कूच करून जा अशी आज्ञा
इस्त्राएलाचा देव परमेश्वर ह्यानें तुला केली आहे ना? 7तो म्हणतो,
याबीनाचा सेनापित सीसरा आपले रथ व आपले सवर् लष्कर घेऊन
तुझ्याकडे कीशोन नदीपयर्ंत येईल असें मी करीन, आिण त्याला तुझ्या
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हातीं देईन. 8बाराक ितला म्हणाला, तंू माझ्याबरोबर येशील तरच मी
जाईन, नाहींतर जाणार नाहीं. 9ती म्हणाली, मी तुझ्याबरोबर अवश्य
येईन,पण ह्या तुझ्या स्वारींत तुझी प्रितष्ठा होणार नाही, कारण परमेश्वर
सीसारा ह्याला एका स्त्रीच्या हाती देणार आहे. मग दबोरा उठली आिण
बाराकाबरोबर केदेश येथें गेली. 10बाराकानें जबुलून व नफतालीं ह्यांना
केदेश येथें बोलावले; मग त्याच्यामागोमाग दहा हजार पुरूष िनघाले
आिण दबोरािह त्याच्याबरोबर गेलीं. 11मोशेचा सासरा होबाब ह्याचे
वंशज जे केनी त्यांच्यापासून केनी हेबेर हा िवभक्त होऊन केदेशाजवळचें
साननीम येथल्या एका एला वृक्षाखाली डेरा देऊन रािहला होता.
12इकडे सीसरा ह्याला खबर लागली की, अबीनवामाचा मुलगा बाराक
हा ताबोर डोंगर चढून गेला आहे, 13 तेव्हां सीसरा ह्यानें आपलें एकंदर
नऊशें लोखडंी रथ आिण हरोशेथ-गोयीम येथून आपल्याजवळचे सवर्
लोक कीशोन नदीवर जमा केले. 14दबोरा बाराकाला म्हणांली, ऊठ,
आजच परमेश्वरानें सीसराला तुझ्या हाती िदले आहे; परमेश्वरतुझ्यापुढें
िनघाला आहे ना? मग बाराक व त्याच्या पाठोपाठ दहा हजार लोक
ताबोर डोंगरावरून उतरले. 15परमेश्वरानें सीसरा, त्याचे सवर् सेना ह्यांचा
बाराकासमोर तरवारीनें धुव्वा उडिवला; तेव्हां सीसरा रथावरून उतरून
पायींच पळून गेंला. 16इकडे बाराकांने हरोशेथ-गोयीमपयर्ंत रथांचा व
सनै्याचा पाठलाग केला; आिण सीसराची सवर् सेना तरवारीनें पडली;
त्यांतला एकिह वांचला नािंह. 17सीसरा मात्र केनी हेबेर ह्याची बायको
याएल िहच्या डे-याकडे पायीं पळून गेला; कारण हासोराचा राजा याबीन
आिण केनी हेबेराचें घराणें ह्यांचें सख्य होतें. 18 तेव्हां याएल सीसराला
सामोरी येऊन त्याला म्हणाली, या स्वामी, या इकडे माझ्याकडे। िभऊं
नका. तेव्हां तो ितच्याकडे डे-यांत गेला व ितनें त्याला कांबळीखालीं
लपिवलें. 19तो ितला म्हणाला, मला थोडें पाणी प्यावयाला दे बरें। मला
तहान लागली आहे. तेव्हां ितने दधुाची बुधली उघडून त्याला दधू
प्यावयाला िदलें व त्याला झांकलें. 20तो ितला म्हणाला, डे-याच्या
दाराशी उभी राहा आिण कोणी येऊन तुला िवचारू लागला कीं, येथें
एखादा पुरूष आहे काय? तर नाहीं म्हणून सांग 21मग हेबेराची बायको
याएल िहनें डे-याची मेख आिण हातोडा हाती घेऊन, आिण पाय न
वाजिवतां त्याच्याजवळ जाऊन त्याच्या कानिशलांत ती मेख ठोकली;
ता आरपार जाऊन जिमनींत रूतली. तो थकून गेल्यामुळें  त्याला गाढ
झोप लागली होती. अशा प्रकारें तो मेला. 22बाराक सीसराचा पाठलाग
करीत आला तेव्हां त्याला याएल सामोरी येऊन म्हणाली, चला, ज्या
माणसाचा तुम्ही शोध करीत आहां तो मी तुम्हांला दाखवतें. तो
ितच्याबरोबर आत ंजाऊन पाहतो तों सीसरा मरून पडला होता आिण
त्याच्या कानिशलांत मेख ठोकलेली होती. 23अशा प्रकारें त्या िदवशी
कनानाचा राजा याबीन ह्याचा देवानें इस्त्राएल लोकांपुढें धुव्वा उडिवला.
24इस्त्राएल लोकांची सत्ता कनानाचा राजा याबीन ह्याच्यावर
अिधकािधक वाढत गेली व शेवटीं त्यांनीं कनानाचा राजा याबीन ह्याचा
नाश केला.
दबोरा आिण बाराक यांचें िगत

त्या िदवशीं दबोरा आिण अबीनवामाचा मुलगा बाराक ह्यांनीं
गाइलेलें गीत हें; 2इस्त्राएलाचे नेते पुढे चालले, लोक
स्वसंतोषानें पुढें आले, म्हणून परमेश्वराचा धन्यवाद करा.

3 राजेहो, ऐका; अिधपतींनो लक्ष द्दा, मी स्वतः परमेश्वराला गाईन;
इस्त्राएलाचा देव परमेश्वर ह्याचीं स्तोत्रें गाईन. 4 हे परमेश्वरा, तंू सेईराहून
िनघालास, अदोमाच्या प्रदेशांतून कूच केलेस, तेव्हां पृथ्वी कपायमान
झाली; तसेंच आकाशानें जलिंबद ुगाळले; मेघांनींिह जलिंबद ुगाळले;
5परमेश्वरासमोर डोंगर थरथरां कांपले, इस्त्राएलाचा देव परमेश्व
ह्याच्यासमोर हा सीनाय देखील थरारला. 6अनाथाचा मुलगा शमगार
ह्याच्याकाळी, याएलेच्या काळीं राजमागर् सुने पडले; वाटसरू
आडमागार्नीं प्रवास करीत. 7मी दबोरा पुढें येईपयर्ंत, इस्त्राएलांत माता
म्हणून मी प्रिसध्द होईपयर्ंत, इस्त्राएलांत कोणी नेते उरले नव्हते;
8लोकांनीं नवे नवे देव िनवडले. तेव्हां वेशीवेशींतून संग्राम झाला;
इस्त्राएलांतील चाळीस हजारांमध्ये एकाजवळ तरी ढाल िंकवा भाला
दृष्टीस पडला काय? 9माझें मन इस्त्राएलाच्या अिधपतींकडे लागलें आहे.
ते लोकांबरोबर स्वसंतोषानें पुढें आले; तुम्हीं परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
10शुभ्र गदर्भांवर स्वारी करणा-यांनो, अमूल्य गािलच्यांवर बसणा-यांनो,
वाटेनें चालणा-यांनो, ह्याचें गुणगान करा. 11पाणवठ्यांवर पाणक्यांच्या

स्वरानें परमेश्वराच्या िवजयाचें, इस्त्राएलांतील नेत्यांच्या िवजयाचें लोक
वणर्न करतात. त्यासमयीं परमेश्वराचे प्रजाजन वेशींवर चालून गेले.
12जागी हो, जागी हो दबोर;े जागी हो, जागी हो, गीत गा; बाराका ऊठ;
अबीनवामाच्या मुला, तंू आपल्या बिंदवानांना घेऊन जा. 13 त्या समयीं
उरलेले सरदार खालीं उतरले; परमेश्वराचे लोक माझ्याकिरता
वीरांिवरूध्द ंसामना करावयास उतरले. 14अमालेकांत ज्यांचीं पाळेंमुळें
पसरली आहेत ते एफ्राइमामधून आले; तुझ्यामागून बन्यामीन तुझ्या
सनै्यात दाखल झाला; माखीराहून अिधपित व जबुलूनाहून दडंधारी
अमलदार उतरून आले. 15इस्त्राखाराचे सरदार दबोरबेरोबर होते;
इस्त्राखार बाराकाशीं एकिनष्ठ होता; त्याच्या पाठोपाठ ते खो-यांत धावले.
रऊबेंनाच्या पक्षांमध्ये मोठी चचार् झाली. 16 िखल्लारांसाठीं वाजिवलेला
पांवा ऐकत तंू मेंढवाड्यांत कां बसलास? रऊबेनाच्या पक्षांिवषयी फार
िवचार-िविनमय झाला. 17 िगलाद यादेर्नेपलीकडेच रािहला; दान हा
आपल्या जहाजांपाशींच कां बसून रािहला? आशेर समुद्रिकना-यावर
बसुन रािहला, आपल्या धक्क्यांवर बसुन रािहला. 18जबुलून व
नफताली ह्या लोकांनीं आपल्या प्रांतांतील उंचवट्यांवर मृत्यूची पवार् न
करतां आपला जीव धोक्यांत घातला. 19 राजे येऊन लढले, त्या समयीं
कनानाचे राजे मिगद्दोच्या जलप्रवाहांपाशीं तानख येथें लढले; त्यांना
रूप्याची कांहींच लूट िमळाली नाही. 20आकाशांतून तार ेलढले; त्यांनीं
आपआपल्या कक्षांतून सीसराशीं लढाई केली. 21कीशोन नदीनें, त्या
पुरातन नदीनें, त्या कीशोन नदीनें त्यांना वाहून नेलें. हे जीवा, िंहमत
धरून पुढें चाल. 22 त्यासमयीं घोडे भरधांव उधळलें ते मस्त घोडे टापा
आपटंू लागले, त्यांच्या टापांचा आवाज झाला. 23परमेश्वराचा दतू
म्हणतो, मेरोजला शाप द्दा त्यांतल्या रिहवाश्यांना मोठा शाप द्दा; कारण
परमेश्वराला साहाय्य करावयास, वीरांिवरूध्द परमेश्वराला साहाय्य
करावयास ते आले नाहींत. 24 केनी हेबेर ह्यांची स्त्री याएल ही सगळया
िस्त्रयांमध्ये धन्य। डे-यांत राहणा-या सवर् िस्त्रयांमध्यें ती धन्य। 25 त्यानें
पाणी मािगतलें तों ितनें त्याला दधू िदलें; श्रीमतंांना साजेल अशा वाटींत
ितनें त्याला दहीं आणून िदलें. 26 ितनें आपला एक हात मेखेला, आिण
उजवा हात कारािगराच्या हातोडयाला घातला; ितनें हातोडयानें
सीसराला मारलें, त्याचें डोकें  फोडून टाकलें, त्याचें कानशील मेख
ठोकून आरपार िंवधले. 27 ितच्या पायाखालीं तो वाकला, पडला, िनश्चल
झाला; ितच्या पायांपाशीं तो वाकला, पडला; जेथें तो वाकला तेथेंच तो
मरून पडला. 28सीसराच्या आईनें िखडकींतून बाहेर डोकावलें, ितनें
जाळींतून हाक मारली, त्याचा रथ यावयाला एवढा उशीर का झाला?
त्याच्या रथांच्या चाकांना कोणी खीळ घातली? 29 ितच्या चतुर
सख्यांनीं ितला उत्तर िदलें, हो, स्वतः ितनेंच आपणास उत्तर िदलें;
30 त्यांना िमळालेल्या लुटीची ते वाटणी तर करून घेत नसतील ना?
प्रत्येक वीराला एकएक िंकवा दोन दोन कुमािरका; सीसरासाठी रगंीबेरगंी
वस्त्रें, भरजरी रगंीबेरगंी वस्त्रें लूटींत िमळालेल्या कुमािरकांच्या गळ्यांत
भूषण म्हणून पांघरण्यासाठी रगंीबेरगंी वस्त्रें िमळाली नसतील ना? 31 हे
परमेश्वरा, तुझे सवर् शस्त्रु असेच नाश पावोत; पण त्याच्यावर प्रेम करणारे
प्रतापानें उद्य पावणा-या सूयार्समान होवोत. मग देशाला चाळीस वषेर्
िवसावा िमळाला.

नतंर इस्त्राएलाच्या संतानानी परमेश्वराच्या दृष्टींत वाईट केलें,
यास्तव परमेश्वरानें तीं िमद्दानाच्या हातीं सात वषेर् िदलीं.
2 तेव्हा िमद्दानाचा हात इस्त्राएलावर प्रबळ पडता झाला;

डोंगरांत जीं िववरें व गुहा व गड आहेत, ते िमद्दान्यांमुळें  इस्त्राएलाच्या
संतानानी आपल्यासाठीं केले होते. 3 तेव्हां असें झालें कीं जर
इस्त्राएलानी पेिरलें, तर िमद्दान्यानी व अमालेकानी चढून यावें, आिण
पूवेर्कडल्या संतानानीिह त्यांवर चढून यावें. 4असा त्यानीं त्यांवर तळ
धरून गाज्ज्यांत जाईस तोंपयर्ंत भूमीचें उत्पन्न नािसलें, आिण इस्त्राएलांत
काहीं खाणें िंकवा बकरें िंकवा बलै िंकवा गाढव असा कांहीं जीव ठेिवला
नाहीं. 5कां तर ते संख्येकरून टोळांसािरखे आपले पशू व आपल्या
राहोट्या यासुध्दां आले, आिण त्यांची व त्यांच्या उंटांची गणती नव्हती;
असे ते देशाचा नाश करायास आले होते. 6 तेव्हां िमद्दान्यांकडून
इस्त्राएल फार दिरद्री झाले, आिण इस्त्राएलाच्या संतानानी परमेश्वराची
काकळूत केली. 7तर जेव्हां इस्त्राएलाच्या संतानानी िमद्दान्यांमुळें
परमेश्वराची काकळून केली, तेव्हां असें झालें, 8कीं परमेश्वराने कोणी
भिवष्यवादी इस्त्राएलाच्या संतानांजवळ पाठिवला; तेव्हां तो त्यांस
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बोलला, "इस्त्राएलाचा देव परमेश्वर असें म्हणतो, म्या तुम्हास िमसरांतून
आिणलें, दास्याच्या वस्तींतून देखील तुम्हास काढीलें; 9असें म्या
तुम्हास िमस-यांच्या हातांतून व तुमच्या सवर् वाचणा-यांच्या हातांतून
सोडिवलें; आिण त्यांस तुमच्यापुढून घालवून त्यांचा देश तुम्हास िदल्हा.
10 तेव्हा म्या तुम्हास असे सांिगतलें की मी तुमचा देव परमेश्वर आहें;
ज्या आमो-यांच्या देशांत तुम्ही राहत आहां, त्यांच्या देशांस तुम्ही िभऊं
नका; तरी तुम्ही माझी आज्ञा मािनली नाहीं '' 11अणखी परमेश्वराचा दतू
येऊन म्हणी एजी योवाश याच्या अफू-यात जें एला झाड त्याखालीं.
बसला; तेव्हां त्याचा पुत्र िगदोन गहू ंिमद्दान्यांपासून राखायाक तेथें
घाण्यांत मळीत होता. 12आिण परमेश्वराचा दतू त्याला दशर्न देऊन
त्याला बोलला, "हे पराक्रमी, वीरा, परमेश्वर तुला अनुकूळ आहे.''
13 तेव्हां िगदोन त्याला बोलला, ''हे माझ्या प्रभू, जर परमेश्वर आम्हास
कां प्राप्त झालें? आिण त्याचे सवर् चमत्कार कोठे आहेत? का आमच्या
पूवर्जानी ते आम्हाजवळ विर्णतांना सांिगतले होते, 'परमेश्वराने आम्हास
िमसरांतून आिणलें नाहीं कीं काय ?' आतां तर परमेश्वराने आमचा त्याग
करून आम्हास िमद्दान्यांच्या हातीं िदल्हें आहे.'' 14मग परमेश्वराने
त्यावर दृष्टी लावून म्हटलें, ''तंू आपल्या या बळाले जा, आिण
इस्त्राएलास िमद्दान्यांच्या हातांतून तार; मी तुला पाठवीत नाहीं कीं
काय?' 15 तेव्हां हा त्याला बोलला, ''हे माझ्या प्रभू, मी इस्त्राएलाला
कसा तांरू? पाहा, मनाश्श्यांत माझें कूळ धाकटें आहे, आिण मा
आपल्या बापाच्या घरांत लाहान आहें.'' 16 तेव्हां परमेश्वर त्याला
बोलला, ''असो, परतंु मी तुला अनुकूळ होईन, आिण तंू िमद्दान्यांला एका
मनुष्यासािरखा मारसील.'' 17 तेव्हा हा त्याला बोलला, ''आतां तुझ्या
लक्षांत जर मला कृपा िमळली आहे, तर तंू मला खूण करून दे कीं तंूच
मजसीं बोलत आहेस. 18आतां, मी तुझ्याजवळ येतों तोपयर्ंत तंू एथून
जाऊं नको; म्हणजें मी आपलें दान आणून तुझ्यापूढें ठेवींन.'' तेव्हां तो
बोलला, ''तंू माघारा येसील तोंपयर्ंत मी राहीन.'' 19 तेव्हां िगदोनानेर्
जाऊन शेळ्यांतलें करडंू व पांच पायली िपठाच्या बेखमीर भाकरी िसध्द
केल्या; त्याने सागोती टोपलींत घातली, आिण कालवण पातेलींत
घातलें, मग त्याच्याजवळ एला झाडाखालीं नेऊन सादर केलें. 20 तेव्हा
देवाच्या दतूाने त्याला सांिगतलें, ''तंू सागोती व बेखमीर भाकरी या
खडकावर आणून ठेव, आिण कालवण ओत.'' मग त्याने तसें केलें.
21 तेव्हा परमेश्वराच्या दतूाने आपल्या हातांतल्या काठीचा अग्रभाग
सागोतीला व बेखमीर भाकरीला लािवला; मग खडकांतून अिग्न िनघाला,
आिण त्या अग्नीने सागोती व बेखमीर भाकरी जाळून टाकल्या;
परमेश्वराचा दतूिह त्याच्या दृष्टींतून गेला. 22 तेव्हां िगदोनाने पािहलें कीं
तो परमेश्वराचा दतू होता; मग िगदोन बोलला, ''हें प्रभू परमेश्वरा, हाय
हाय; कारण कीं म्या परमेश्वराचा दतू तोंडोतोंड पािहला आहे. 23तेंव्हा
परमेश्वर त्याला बोलला, ''तंू सुखी ऐस, िभऊं नको, मरणार नाहींस.''
24 तेव्हां िगद्दोनाने तेथें परमेश्वरासाठीं वेदी बांिधली, आिण त्याचें नांव
''परमेश्वर प्रसन्न, असें ठेंिवलें; ती सांप्रत आजपयर्ंत अबीएज-याच्या
अफ-यात आहे. 25आिण असें झालें कीं, त्याच रात्रीं परमेश्वराने त्याला
सांिगतलें कीं, ''तुझ्या बापाचीं जीं गुरें त्यांतला गो-हा, म्हणजे सात
वषार्चा दसुरा गो-हा, तो तंू घे, आिण बाल देवासाठी तुझ्या बापाची जी
वेदी, ती मोडून टाक, आिण ितच्याजवळ जें भजनवन तें कापून टाक.
26मग या खडकावर नेिमत प्रकार ेआपला देव परमेश्वर यासाठीं वेदी
बांधून आिण तो दसुरा गो-हा घेऊन, जें भजनवन तोडसील, त्याच्या
लांकडानी होम कर.'' 27 तेव्हां िगदोनाने आपल्या चाकरांतलीं दाहा
माणसें घेऊन, जसें परमेश्वराने त्याला सांिगतलें होतें, तसें केलें; परतंु
असें झालें कीं िदवस असतां तें करायाला तो आपल्या बापाच्या
घराण्याला व त्या नगरच्या माणसांस भ्याला, यास्तव रात्रीं त्याने केलें.
28मग सकाळीं त्या नगरचीं माणसें उठलीं, तर पाहा, बालाची वेदी
मोडलेली होती, ितच्याजवळचें भजनवनिह तोडलेलें होतें, आिण
बांधलेल्या वेदीवर दसु-या गो-हाचा होम केलेला होता. 29 तेव्हां तीं
एकमेकासीं बोललीं, ''ही गोष्ट कोणी केली?'' मग त्यानीं िवचार व शोध
केल्यावर म्हटलें, ''योवाशाचा पुत्र िगदोन, याने ही गोष्ट केली आहे.''
30नतंर त्या नगरच्या माणसानीं योवाशाला सांिगतलें, ''तंू आपला पुत्र
बाहेर आण, त्याला तर मारायाचें आहे, कारण कीं त्याने बालाची वेदी
मोडून टािकली, अणखी ितच्याजवळचें भदनवन तोंडून टािकलें आहे.''
31 तेव्हां योवाश आपणावर जे उठलेले होते, त्या सवार्ंस तो बोलला,

''बालासाठीं तुम्ही वाद किरतां कीं काय? तुझी त्याचा पक्ष धिरतां कीं
काय? जो त्याच्यासाठीं वाद करील तो आतांच्या सकाळीं इतक्यांत
मारला जावो; जर तो देव आहे, तर त्यानेच आपल्यासाठीं वाद करावा
कीं त्याची वेदी याने मोंडून टािकली.'' 32 तेव्हां त्याच िदवसीं त्याने
त्याला यरूब्बाल म्हटलें, कारण कीं तो बोलला होता, ''बालानेच
आपल्यासाठीं वाद करावा कीं त्याची वेदी याने मोडून टािकली. 33 तेव्हां
सवर् िमद्दानी व अमालेकी व पूवेर्कडल्या प्रजा एकत्र िमळाल्या, आिण
त्यानी अिलकडे येऊन इस्त्रएल िंखडींत तळ धिरला. 34नतंर
परमेश्वराच्या आत्म्याने िगदोनाला प्रेिरलें; यास्तव त्याने िंशग वाजिवलें,
तेव्हां अिबयेजेराचे लोक त्याच्याजवळ एकत्र िमळाले. 35मग त्याने
सगळ्या मनाश्श्यांत बासुद पाठिवले, तेव्हां। तेिह त्याच्याजवळ एकत्र
िमळाले; नतंर आशेरांत व जबूलुनांत व नाफताल्यांत त्याने जासुद
पाठिवले, तेव्हां ते यांसीं िमळायास चढून गेले. 36मग िगदोन देवास
बोलला, ''जसें त्या सांिगतलें, तसा जर तंू माझ्या हाताने इस्त्राएलाला
तारणार आहेस; 37तर पाहा, मी खळ्यांत लोहकरीचा झुपका ठेिवतों;
जर झुपक्यावर मात्र दिंहवर पडेल आिण सवर् भूमी कोरडी राहील, तर
मला कळेल कीं जसें त्या सांिगतलें, तसा तंू माझ्या हाताने इस्त्राएलाला
तारसील.'' 38नतंर तसें झालें; म्हणजे सकाळीं जेव्हां तो उठला, तेव्हां
त्याने तें झुपक्यास दमुडलें, आिण कात्रणांतून दिंहवर िपळून वाटीभर
पाणी कािढलें. 39मग िगदोन देवाला बोलला, ''तंू मजवर रांगें भरंू नको,
म्हणजे मी या वेळेस मात्र बोलतों; आतां कें वळ या वेळेस झुपक्याने तुझें
सत्व पाहतों; कृपेने झुपक्याला मात्र कोरडेपण होवो, आिण संपूणर् भूमीवर
दिंहवर होवो.'' 40 तेव्हा त्या रात्रीं देवाने तसें केलें कीं झुपक्याला मात्र
कोरडेपण झालें, आिण संपूणर् भूमीवर दिंहवर झालें.

तेव्हां यरूब्बाल तोच िगदोन, आिण त्याच्या संगतीं जे सवर्
लोके त्यानीं सकाळीं उठून हरोद झ-याजवळ तळ धिरला,
आिण त्यावर िमद्दानीं तळ मोर ेडोंगराच्या उत्तरसे िंखडींत

होता. 2 तेव्हा परमेश्वर िगदोनाला बोलला, ''तुझ्यासंगतीं जे लोक ते फार
आहेत, यावरून म्या िमद्दान त्यांच्या हातीं न द्दावा; नाहीं तर इस्त्राएल
मजिवरूध्द नांवाजून घेतांना म्हणेल कीं 'मी आपल्याच हाताने तरलों.'
3तर आता तंू अगत्य लोकांच्या कानीं असें सांग कीं, 'जो कोणी िभत्रा
असेल, त्याने मागें िफरावें, म्हणजे मोठ्या सकाळीं िगलाद
डोंगरावरूिनघावें.'' तेव्हां लोकांतून बावीस हजार माघार ेिफरलें, आिण
दाहा हजार रािहले. 4मग परमेश्वर िगदोनाला बोलला, ''अद्दाप लोक फार
आहेत; तंू त्यांस खालीं पाण्याजवळ ने, म्हणजे मी तेथें तुझ्यासंगतीं
यावें,' तो तुझ्यासंगतीं जावो, आिण ज्या प्रत्येकािवषयीं मी तुला सांगेन
कीं, ''याने तुझ्यासंगतीं न यावें, तो न जावो.'' 5मग त्याने लोकांस खालीं
पाण्याजवळ नेलें; मग परमेश्वराने िगदोनाला सांिगतलें, ''जसा कुत्रा
चाटीत िपतो, तसा जो कोणी आपल्या िजभेने चाटीत पाणी िपईल,
त्याला तंू एकीकडे ठेव; आिण जो कोणी प्यायास आपल्या गुडघ्यांवर
टेंकेल, त्याला एकीकडे ठेव.'' 6 तेव्हां जे आपला हात आपल्या तोंडीं
लावून चाटीत प्याले, तसे पुरूष गणतीने तीनशें होते, आिण बरकड सवर्
लोक पाणी प्यायास आपल्यागुढघ्यांवर टेंकले. 7नतंर परमेश्वराने
िमदोनाला सांिगतलें, ''जे तीनशें पुरूष चाटीत प्याले, त्यांकडून मी
तुम्हास तारीन, आिण िमद्दान तुझ्या हातीं देईन; यास्तव वरकड सवर्
लोकांस आपल्या िठकाणीं जाऊं दे.'' 8 तेव्हा त्या लोकांना आपल्या
हातीं िशधा व आपलीं रणिंशगें घेंतलीं, आिण इस्त्राएलाच्या वरकड सवर्
माणसांस त्याच्या त्याच्या घरांस त्याने पाठिवलें; केवळ तीं तीनशें
माणसें राखलीं; तेव्हां िमद्दानी तळ त्याच्याखालीं िंखडींत होता. 9आिण
त्या रात्रीं असें झालें कीं परमेश्वराने त्याला सांिगतलें, ''तंू उठून खालीं
तळावर जा, कां तर म्या तो तुझ्या हातीं िदल्हा आहे. 10आिण जर तंू
खालीं जायाला िभतोल, तर आपला चाकर फुरा याला खालीं तळाजवळ
ने. 11मग ते जें बोलतील, तें तंू ऐक; आिण मग तुझे हात बळकट
होतील, आिण तंू उतरून तळावर जासील.'' तेव्हां तळांत जे हत्यारबदं
होते, त्यांच्या कांठापयर्त तो आपला चाकर फुरायाला घेऊन खालीं
गेला. 12 तेव्हां िमद्दानी व अमालेकी व पूवेर्कडल्या सवर् प्रजा िंखडींत
पडून रािहलेल्या असतां, टोळांसािरख्या पुष्कळ होत्या, आिण त्यांच्या
उंटांची गणती नव्हती; संख्येने समुद्राच्या कांठावरल्या वाळूसािरख्या
होत्या. 13मग िगदोंन गेला, आिण पाहा, कोणी आपल्या सोबत्याला असें
स्वप्न सांिगतलें कीं, ''पाहा, म्या स्वप्न पािहलें कीं पाहा, सातंूच्या
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भाकरीने िमद्दानी तळांत लोटत लोटत एका राहोटीपयर्ंत येऊन ितने
पडावें असें ितला हािणलें, ितला उलथेंिह केलें, असी ती राहोटी पडली.''
14 तेव्हां त्याच्या सोंबत्याने उत्तर केलें कीं, ''इस्त्राएली माणूस योवाशाचा
पुत्र िगदोन याची तरवार, ितजखेरीज हें कांहीं नाहीं; देवाने िमद्दान व सवर्
तळ त्याच्या हातीं िदल्हा आहे.'' 15 तेव्हां असें झालें कीं िगदोनाने तें
स्वप्न व त्याचा अथर् ऐिकल्यावर भजन केलें; मग तो इस्त्राएली तळास
माघारा येऊन बोलला, ''तुम्ही उठा, कारण कीं परमेश्वराने िमद्दानी तळ
तुमच्या हातीं िदल्हा आहे. 16 तेव्हां त्याने त्या तीनशें माणसांच्या तीन
टोळ्या केल्या, आिण त्या घागरींमध्यें दीवे होते. 17 तेव्हां त्याने त्यांस
सांिगतलें, ''तुम्ही माझें पाहून तसें करा; आतां पाहा, मी तळाच्या कांठीं
जातों, तर असें होवों कीं जसें मी करीन तसें तुम्ही करा. 18 म्हणजे, जें
माझ्यासंगतीं त्या सवार्सुध्दां जेव्हां मी रणिंशगे वाजवीन, तेंव्हां तुम्हीिह
संपूणर् तळाच्या चहुकंडे रणिंशगें वाजवीत म्हणा, ''परमेश्वराच्यायोगें व
िगदोनाच्यायोगें.'' 19 तेव्हां िगदोन व त्याच्यासंगतीं जीं शभंर माणसें, तीं
मधल्या प्रहराच्या प्रारभंीं नुके्तच त्यानी पाहरकेरी उभे केले होते, तेव्हां
तळाच्या कांठीं गेलीं; मग त्यानी रणिंशगें वाजिवलीं, आिण आपल्या
हातांतल्या घागरी फोिडल्या. 20असें त्या तीन टोळ्यानी रणिंशगे
वाजिवलीं, आिण घागरी फोिडल्या; मग िदवे आपल्या डाव्या हातीं आिण
वाजवायाचीं रणिंशगें आपल्या उजव्या हातीं धिरलीं, आिण
''परमेश्वराच्यायोगें व िगदोनाच्यायोगें तरवार,'' असा हाकाटा केला.
21 तेव्हां ते तळाच्या चहुकंडे आपापल्या िठकाणीं उभे रािहले; आिण
तळांतले सवर् लोक धांवत जातां आरोळी मारीत पळाले. 22तीं तीनशे
माणसें तर रणिंशगें वाजवीत होतीं, आिण परमेश्वराने सगळ्यािह तळांत
प्रत्येकाची तरवार आपापल्या शेजा-यावर लागंू केली; आिण जररेा
यांतली खेथिशत्ता तेथवर, आिण अबेलमहोला याच्या काठापयर्ंत
टाब्बाथास तळ पळून गेला. 23मग नाफताल्यांतलीं व आशेरांतलीं व
सगळ्या मनाश्श्यांतलीं इस्त्राएली माणसें बोलावलीं असतां िमद्दान्यांच्या
पाठीस लागलीं. 24आिण िगदोनाने एफ्राइमाच्या सवर्ं डोंगरवटीवर दतू
पाठवून सांिगतलें, ''तुम्ही िमद्दान्यांसीं िभडायाला खालीं खेथबारा व
यादेर्न तेथवर या आिण त्यांच्यापुढें पाण्याच्या वाटा रोखून धरा;'' असीं
सवर् एफ्राइमी माणसें बोलावलीं असतां. त्यानी बेथबारा व यादेर्ंन तेथवर
येऊन पाण्याच्या वाटा रोखून धिरल्या. 25आिण िमद्दान्याचें दोन
अिधकारी ओरबे व ज्येब यांस त्यानी धिरलें; तेंव्हां ओरबेाला ओरबेाच्या
खडकावर मािरलें; असे ते िमद्दान्याच्या पाठीस लागले, आिण त्यानी
आरबेाचें व ज्येबाचें शीर यादेर्नेच्या अिलकडे िगदोनाजवळ आिणलें.

तेव्हां एफ्राइमी माणसें िगदोनास बोललीं, ''त्या आम्हािवषयीं
असीं गोष्ट कां केली कीं आम्हास बोलावल्यावांचून तंू
िमद्दान्यांसीं लढायास गेलास?'' असीं तीं त्यासीं बळें  भांडलीं.

2 तेव्हां तो त्यांस बोलला, ''म्या आतां तुमच्यासािरखें काय केलें आहें?
अिबयेजराच्या द्राक्ष खडुण्यापेंक्षा एफ्राइमाच्या द्राक्षवेचण्या ख-या झाल्या
नाहींत कीं काय? 3 िमद्दानाचे अिधकारी ओरबे व ज्येब यांस देवाने
तुमच्यासािरखें काय करवलें?'' तेव्हां तो असी गोष्ट बोलन्यावर त्यांचा
त्यावरला कोप नाहींसा झाला. 4 िगदोन व त्याच्यासंगतीं जीं तीनशें
माणसें तीं तर थकलेलीं असतांिह पाठीस लागतां यादेर्ंनेस जाऊन पार
गेलीं. 5 तेव्हां तो सुक्कोथांतल्या माणसांस बोलला, ''माझे अनुसारी जे
लोक त्यांस तुम्ही कृपेकरून भाकरोच्या चांदक्या द्दा; कां तर ते थकलेले
आहेत, आिण िमद्दानाचे राजे जेबाह व जालमुन्ना यांच्या पाठीस मी
लागलों आहें.'' 6 तेव्हां सुक्कोथाचे अिधकारी बोलले, ''काय, जेबाह व
जालमुन्ना यांचे हात आतां तुझ्या हातीं आहेत कीं आम्ही तुझ्या सनै्याला
अन्न द्दावें कीं काय?'' 7 तेव्हां िगहोन बोलला, ''यामुळें  परमेश्वर जेबाह व
जालमुन्ना हे माझ्या हातीं देईल तेव्हां तो रानांतल्या कांट्यानी व वीजरगंी
झुडपानी तुमचीं अगें झोडीन.'' 8नतंर तो तेथून पनवेलास काढून
जाऊन तेथल्यांसिह तसें बोलला, परतंु जसें सुक्कोथांतल्या साणसानी
उत्तर िदल्हें होतें, तसेच नुवेलांतल्या माणसानी त्याला उत्तर िदल्हें.
9तेंव्हां तो पनुवेलांतल्या माणसांसिह असें बोलला, ''जेव्हां मी सुखरूप
माघारा येईन, तेव्हां बुरूज फोडून टाकीन.'' 10 तेव्हां जेबाह व जालमुन्ना
काकोर्रांत जाते, त्यांचे तळिह त्यांच्यासंगतीं होते; पूवेर्कडल्या जांच्या
अवघ्या सनै्यांतले जे उरलेले ते सवर् मारांने पधंरा हजार होते; कारण कीं
जे तरवारीने लढणार ेएक लाख वीस हजार पुरूष पडलेले होते. 11 तेव्हा
िगदोन राहोटयांत राहणा-यांच्या वाटेने नोबाह व यगूबहा यांच्या पूवेर्स

चढून गेला; आिण त्याने तळ मािरला, कां कीं तो तळ िनभर्य होता.
12 जेबाह व जालमुन्ना हे तर पळाले, परतंु तो त्यांच्या पाठीस लागला,
आिण त्याने िमद्दानाचे ते दोन राजे जेबाह व जालमूना धिरले, आिण सवर्
तळ भडकता केला. 13मग योवाशाचा पुत्र िगदोन सूयर् ठगवल्यापूवीर्
लढाईपासून माघारा आला. 14 तेव्हां त्यानें सुक्कोथांतला एक तरणा
माणसु धिरला, आिण त्याजवळ मािगतलें असतां त्यानी याजवळ
सुक्कोयाचे अिधकारी आिण त्यांतले वडील असीं सत्याहत्तर माणसें
िलहून िदल्हीं. 15मग तो सुक्कोथांतल्या माणसांजवळ जाऊन बोलला,
''जेबाह व जालमुन्ना हे तुम्ही पाहा; यांिवषयीं तुम्ही माझा अपमान करीत
बोलला, 'काय, जेबाह व जालमुन्ना यांचे हात आतां तुझ्या हातांत आहेत
कीं आम्ही तुझ्या थकलेल्या माणसांस अन्न द्दावें कीं काय?'' 16नतंर
त्याने त्या नगरचे वडील धिरलें, आिण रानांतल्या कांटया व वीजरगंी
झुडपें घेतलीं, आिण ितहींकडून सुक्कोथांतल्या माणसांस िशक्षा केलीं
17आिण त्याने पनुवेलाचा बुरूज फोडून टािकला, त्या नगरांतलीं
माणसेंिह मािरलीं. 18मग जेबाह व जालमुन्ना यांस तो बोलला, ''जीं
माणसें तुम्ही थाबोरांत मािरलीं तीं कसीं?'' तेव्हां ते बोलले, ''जसा तंू
तसींच तीं; त्यांतला प्रत्येक राजपुत्रांच्या स्वरूपाने होता.'' 19 तेव्हां हा
बोलला, ''ते माझे भाऊ, माझ्या आईचीं लेंकर;े जर तुम्ही त्यांस
वांचिवलें असतें, तर परमेश्वराच्या िजतेपणावरून म्या तुम्हास मािरलें
नसतें.'' 20 तेव्हां त्याने आपला ज्येष्ठ पुत्र येथेर याला सांिगतलें, ''तंू
उठून त्यांस मार.'' परतंु त्या कुमाराने आपली तरवार कािढली नाहीं; कां
तर तोंपयर्ंत तो तरूण होता, यास्तव तो भ्याला. 21 तेव्हा जेबाह व
जालमुन्ना बोलला, 'तंू उठून आम्हास मार, कां तर जसा पुरूष, तसा
त्याचा पराक्रम आहे.'' यास्तव िगदोनाने उठून जेबाह व जालमुन्ना यांस
मािरलें, आिण त्यांच्या उंटाच्या गळ्यांमध्यें ज्या चंद्रकोंरा होत्या, त्या
घेतल्या. 22तेंव्हां इस्त्राएलांतल्या माणसाली िगदोनाला सांिगतलां, ''त्यां
अणखी तुझ्या पुत्राने आिण तुझ्या नाताने आम्हावर िमद्दानाच्या हातांतून
तािरलें आहे.'' 23 तेव्हां िगदोव त्यांस बोलला, ''मी तुम्हावर अिधकार
करणार नाहीं, माझा पुत्रिह तुम्हावर अिधकार करावा.'' 24तरी िगदोन
त्यांस बोलला, ''मी तुमच्याजवळ एक मागणें करींन कीं तुम्ही एकएकाने
आपापल्या लुटींतलीं कंुडलें मला द्दावीं.'' त्यांस तर सोन्याचीं कंुडलें
होतीं, का तर ते इशमएली होते. 25 तेव्हां ते बोलले, ''आम्ही देतोंच
देतों.'' मग त्यानी वस्त्र पसिरलें, आिण त्यांतल्या एकएकाने आपापल्या
लुटीचीं कंुडलें त्यावर टाकीलीं. 26आिण जीं सोन्याचीं कंुडलें त्याने
मािगतलीं त्यांचें सोनें एक हजार सातशें शेकेल वजन होतें; चंद्रकोरा व
िंबदरुूप अळंकार व िमद्दानी राजांचीं जांबळीं वस्त्रें याखेरीज, आिण
त्यांच्या उंटांच्या गळ्यांतले हार यांखेरीज तें होतें. 27 तेव्हां िगदोनाने
तेणेकरून याजकाचें एफोद केलें, आिण आपलें नगर अफ्रा यांत तें
ठेिवलें, मग सवर् इस्त्राएलानी तेथें त्यामागें लागून व्यिभचार केला; असें तें
िगदोनाला व त्याच्या घराण्याला फांसरूप झालें. 28 िमद्दानाचा तर
इस्त्राएलाच्या संतानांपुढें मोड झाला, आिण त्यानी आपलें डोकें  अणखी
वर केलें नाहीं; असें िगदोनाच्या िदवसांत देश चाळीस वषेर् स्वस्थ
रािहला. 29योवाशाचा पुत्र यरूब्बाल तर आपल्या घरीं जाऊन रािहला.
30आिण िगदोनाचें औरस संतान असे त्याला सत्तर पुत्र झाले; कां तर
त्याला िस्त्रया बहुत होत्या. 31आिण शखेमांत जी त्याची उपपत्नी ती
त्यापासून पुत्र प्रसवली, आिण त्याने त्याचें नांव अबीमेलेख ठेिवलें.
32मग योवाशाचा पुत्र िगदोन चांगल्या म्हातारपणीं मेला, आिण अबीएज-
यांच्या अफ-यांस आपला बाप योवाश याच्या कबरेंत पुरला गेला.
33 तेव्हां असें झालें कीं िगदोन मेल्यावर इस्त्राएलाच्या संतानानी िफरून
स्वामी देवांच्यामागें लागून व्यिभचार केला, आिण खरीथस्वामी आपला
देव असा करून ठेिवला. 34असें इस्त्राएलाच्या संतानानी आपला देव
परमेश्वर, ज्याने त्यांस त्यांच्या चहुकंडल्यल सवर् शत्रूच्या हातांतून
सोडिवलें, त्याची आठवण केली नाहीं. 35आिण यरूब्बाल जो िगदोन,
त्याने इस्त्राएलावर जे अवघे उपकार केला होते, त्यांप्रमाणें त्याच्या
घराण्यावर त्याची दया केली नाहीं.

तेव्हा यरूब्बालाचा पुत्र अबीमेलेख, याने शखेमास आपल्या
आईच्या भावांजवळ जाऊन त्यांस आिण आपल्या आईच्या
बापाच्या घराण्यांतल्या सवर् पिरवाराला असें सांिगतलें कीं,

2 ''तुम्ही कृपेकरून शखेमांतल्या सवर् माणसांच्या कानीं बोला,
यरूब्बालाचे सवर् पुत्र सत्तर माणसें यानीं तुम्हावर अिधकार करावा, िंकवा
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एका माणसाने तुम्हावर अिधकार करावा, यांतून तुम्हास कोणतें बरें?'
आिण तुम्ही ती आठवण करा कीं मी तुमच्या हाडाचा व तुमच्या मासाचा
आहें.'' 3 तेव्हा त्याच्या आईच्या भावानी त्यािवषयीं त्या अवघ्या गोष्टी
शखेमांतल्या सवर् माणसांच्या कानीं सांिगतल्या, आिण त्याचें मन
अबीमेलेखाकडे वळलें, कां तर त्यानी म्हटलें, 'तो आमचा भाऊ आहें.
4आिण त्यानी त्याला बरीथ स्वामीच्या देवळांतून सत्तर शेकेल रूपें
िदल्हें, आिण अबीमेलेखाने त्यावरून िरकामीं व लुच्चीं माणसें मजुरीने
ठेिवलीं; यास्तव तीं त्याच्यामागें चाललीं. 5मग त्याने अफ-यास
आपल्या बापाच्या घरीं येऊन आपले भाऊ यरूब्बालाचे पुत्र असीं सत्तर
माणसें एका िशलेवर मािरलीं; तरी यरूब्बालाचा धाकटा पुत्र योथाम
रािहला, कां तर तो लपलेला होता. 6मग शखेमांतलीं सवर् माणसें व
िमल्लो वस्तींतले सवर् वानी िमळून जाऊन शखेमांत खो एलोन खांब
त्याजवळ अबीमेलेख राजा असा करून घेतला. 7नतंर लोकानी
योथामाला कळिवलें, तेव्हा तो गिरज्जीम डोंगराच्या िशखरावर जाऊन
उभा रािहला, आिण आपला स्वर उंच करून त्यांस हक मारीत बोलला,
" अहोशेमांनलीं माणसें, देवाने तुमचें ऐकावें म्हणून तुझी माझें ऐका.
8झाडें आपल्यावर अिभषेकाने राजा करायास िनघून गेलीं; तेव्हां त्यांनी
जतैुनाला सांिगतलें, ' तंू आमच्या राजा हो.' 9 तेव्हां जतैुनाने त्यांस
म्हटलें, 'माझें तेलकटपण जेणेकरून माझ्याने देवाचा व माणसाचा
सन्मान किरतात, तें मी सोडून झाडांवर अिधकार करायास जावें कीं
काय?' 10नतंर त्या झाडानी अिंजराला म्हटलें, 'तंू चल, आमचा राजा
हो.' 11 तेव्हां अिंजराने त्यांस म्हटलें, 'म्या आपली गोडी व आपलें
चांगलें उत्पन्न सोडून झाडांवर अिधकार कारायास जावें कीं काय?''
12नतंर त्या झाडानी द्राक्षवेलाला म्हटलें, 'तंू चल, आमचा राजा हो.'
13 तेव्हां द्राक्षवेलाने त्यांस म्हटलें, 'म्या आपला ताजा रस जो देवाला व
मनुष्यांस संतुष्ट किरतो, तो सोडून झाडावर अिधकार करायास जावें कीं
काय?' 14नतंर त्या सवर् झाडानी कांटेझुडपाला म्हटलें, 'तंू चल, आमचां
राजा हो.' 15 तेव्हां कांटेझुडपाने त्या झाडांस म्हटलें, 'जर तुम्ही
खरपेणाने मला अिभषेक करून राजा किरतां, तर येऊन माझ्या छायेंत
स्वस्थ राहा; नाहीं त कांटेझुडपांतून िंवस्तू िनघून लबानोनावरल्या
गधंसुरंूस जाळून टाकील.' 16यास्तव आता जर तुम्ही खरपेणाने व
शुध्दपणाने वत्तर्णूक करून अबीमेलेख राजा केला आहे, आिण
यरूब्बालासीं व त्याच्या घराण्यासीं जर तुम्ही बरें केलें आहे, आिण जर
त्याच्या हातांच्या उपकाराप्रमाणें त्यासीं केलें आहे. 17कां कीं माझ्या
बापाने तुमच्यासाठीं लढाई केली; आपला जीव देखील पुढें ठेिवला,
आिण तुम्हाल िमद्दाच्या हातांतून सोडिवलें. 18परतंु तुम्ही आज
बापाच्या घरावर उठलां, आिण त्याचे पुत्र सत्तर माणसें, यांस तुम्ही एका
िशळेवर िजवें मािरलें, आिण त्याच्या दासीचा पुत्र अबीमेलेख याला
शखेमांतल्या माणसांवर राजा करून ठेिवलें, कां तर तो तुमचा भाऊ
आहे.) 19तर तुम्ही आजच्या िदवसीं यरूब्बालािवषयीं व त्याच्या
घराण्यािवषयीं खरपेणाने व शुध्दपणाने जर वत्तर्णूक केली आहे, तर
अबीमेलेखावर संतोष करा; त्यानेिह तुम्हावर संतोष करावा. 20परतंु जर
तसें नाहीं, तर अबीमेलेखांतून िवस्तु िनघून शखेमांतल्या माणसांस व
िमल्ली वस्तीला जाळून टाको, आिण शखेमांतल्या माणसांतून व िमल्लो
वस्तींतून िवस्तू िवघून अबीमेलेखाला जाळून टाको.'' 21नतंर योथाम
आपला भाऊ अबीमेलेख यासमोरून धांवत पळाला, आिण बेरास
जाऊन तेथें रािहला. 22 तेव्हां अबीमेलेखाने इस्त्राएलावर तीन वषेर्
अिधकार केला. 23नतंर देवाने अबीमेलेख व शखेमांतलीं माणसें यांमध्यें
दषु्ट स्वभाव लािवला, यास्तव शखेमांतल्या माणसानी अबीमेलेखासीं
दगा केला; 24 तेणेकरून यरूब्बालाच्या सत्तर पुत्रांवर केलेला बळात्कार
व त्यांचा रक्तपात त्यांचा भाऊ अबीमेलेख यावर जाऊन बसावा; कां कीं
त्याने त्यांस िजवें मािरलें, आिण शखेमांतल्या माणसांवरिह बसावा; कां
कीं त्याचे भाऊ मारायासाठीं त्यानी त्याला सहाय केलें. 25नतंर
शखेमांतल्या माणसानी त्याच्यासाठीं डोंगरांच्या िशखरावर दबाधारी
ठेिवले, आिण त्यानी आपल्याजवळून जो कोणी वाटेवर चालला, त्याला
लुिटलें; आिण हें कोणी अबीमेलेखाला सांिगतलें. 26मग एबेदाचा पुत्र
गाल आपल्या भावांसुध्दा आला, आिण ते शखेमांत आल्यानतंर
शखेमांतल्या माणसानी त्यावर िवश्वास ठेिवला. 27तेंव्हा त्यानी शेतांत
जाऊन आपल्या द्राक्षमळ्यांची खडुणी करून द्राक्षांचें तुडिवणें केलें,
आिण ते उत्साह करीत आपल्या देवाच्या घरीं गेले, आिण खाऊन

िपऊन अबीमेलेखाला शाप िदल्हा. 28 तेव्हां एबेदाचा पुत्र गाल बोलला,
''अबीमेलेख कोण? आिण त्याचा कारभारी जबुल कीं नाहीं? शखेमाचा
बाप हमोर, याच्या माणसांची सेवा तुम्ही करा; आम्ही अबीमेलेखाची
सेवा तर कशासाठीं करंू? 29आिण हे लोक माझ्या हातीं असते तर
िकती बरें होतें! म्हणजे म्या अबीमेलेखाला काढून टािकलें असतें.'' तर
त्याने अबीमेलेखाला सांिगतलें, ''तंू आपलें सनै्य वाढवून बाहेर ये.''
30 त्या वेळेस त्यां नगराचा अिधकारी जबुल याने एबेदाचा पुत्र गाल
याच्या गोष्टी ऐिकल्या, यास्तव त्याचा राग पेटला. 31मग त्याने कपट
करून अबीमेलेखाजवळ दतू पाठवून असें सांिगतलें कीं, ''पाहा, एबेदाचा
पुत्र गाला आपल्या भावांसुध्दां शखेमास आला आहे; आिण पाहा, ते
तुझ्यापुढें नगराची बदंोबस्ती किरतात. 32तर आतां तंू आपल्या
जवळच्या लोकांसुध्दा रात्रीं उठून शेतांत दबा धर. 33मग असें व्हावें कीं
सकाळीं सूयर् उगवतांच तंू उठून नगरावर घाला घाल; मग पाहा, तो
आपल्या जवळच्या लोकांसुध्दां तुझ्याजवळ बाहेर येईल, तेव्हां जसें
तुझ्या हातीं येईल तसें तंू त्याचें कर.'' 34यास्तव अबीमेलेखाने
आपल्याजवळच्या सवर् लोकांसुध्दां रात्रीं उठून चार टोळ्या करुन
शखेमावर दबा धिरला. 35मग एबेदाचा पुत्र गाल, बाहेर येऊन नगराच्या
वेसीजवळ उभा रािहला, आिण अबीमेलेख आपल्याजवळच्या
लोकांसुध्दां दबा सोडून उठला. 36 तेव्हां गालाने त्या लोकांस पाहून
जबुलाला म्हटलें, ''पाहा, लोकं डोंगरांच्या िशखरांवरून उतरतात.'' मग
जबुल त्यास बोलला, तुला डोंगराची छाया मनुष्यांसािरखी िदसती.''
37 तेव्हां गालाने िफरून असें म्हटलें कीं, ''पाहा, देशाच्या उंचोट्यावरून
लोक उतरतात; आिण एक टोळी मौननीमाच्या वाटेवरून येत आहे.''
38मग जबुल त्याला बोलला, ''तंू आपल्या ज्या तोंडाने बोललास,
'अबीमेलेख कोण कीं आम्ही त्याची चाकरी करावी' तें आतां कोठें आहे?
ज्या लोकांस त्वां तुच्छ केलें, ते हेच कीं नाहींत? आतां मी मागतों, तंू
बाहेर जाऊन त्यांसीं लढाऊ कर.'' 39मग गालाने शखेमांतल्या
माणसांपुढें होऊन, बाहेर जाऊन अबीमेलेखासीं लढाई केली. 40 तेव्हा
अबीमेलेख त्याच्या पाठीस लागला असतां तो त्याच्यापुढून पळाला,
आिण वेसीच्या दारापयर्ंत बहुत लोक मारलेले होऊन पडले. 41मग
अबीमेलेख आरूम्यांत रािहला, आिण गालाने व त्याच्या भावानी
शखेमांत न राहावें म्हणून जबुलाने त्यांस घालिवलें. 42नतंर पुढल्या
िदवसीं असें झालें कीं लोक बाहेरल्या शेतांत जाते झाले, आिण हें
अबीमेलेखाला कोणी सांिगतलें; 43 तेव्हा त्याने लोक िमळवून त्यांच्या
तीन टोळ्या केल्या; मग शेतांत दबा धिरला, आिण त्याने न्याहािळलें;
तर पाहा लोक नगरांतून बाहेर आले होते, तेव्हां त्याने त्यांवर घाला
घालून त्यांस मािरलें. 44 त्या वेळेस अबीमेलेख आिण त्याच्यासंगतीं जी
टोळी, ती घाला घालून नगराच्या वेसीजवळ उभी रािहला, आिण दसु-या
दोन टोळ्यानी शेतांत जे सवर्, त्यांवर घाला घालून त्यांस मािरलें.
45अबीमेलेखाने तर त्या सगळ्या िदवसांत नगरासीं लढाई केली, आिण
त्याने नगर घेतलें व त्यांत, जे लोक त्यांस िजवें मािरलें, आिण नगर
फोडून त्यावर मीठ पेरून टािकलें. 46 तेव्हा शखेमाच्या बुरजांतल्या सवर्
माणसानी ऐिकलें, आिण ते खरीथ देवाच्या घरावरल्या पाह-याच्या
माडीवर गेले. 47मग शखेमाच्या बुरजांतलीं सवर् माणसें एकवट झालीं
आहेत, असें अबीमेलेखाला कोणी सांिगतलें. 48 तेव्हां अबीमेलेख
आपल्याजवळच्या सवर् लोकांसुध्दां जालमोन डोंगरावर गेला, आिण
अबीमेलेखाने आपल्या हातीं कु-हाडी घेऊन झाडांची फांदी तोिडली,
मग ितला आपल्या खांद्दावर उचलून घेऊन त्याने आपल्या जवळच्या
लोकांस सांिगतलें, ''जें म्या केलें तें तुम्ही पािहलें, तें माझ्यासािरखें
लवकर करा.'' 49 तेव्हां सवर् लोकांतल्या एकएकानेिह फांदी तोडून
घेतली, आिण ते अबीमेलेखाच्यामागें चालले; मग त्यानी पाह-याच्या
माडीवर त्या घालून, ते लोक आंत असतां पाह-याच्या माडीला आग
लािवली; असीं शखेमाच्या बुरजांतलींिह सवर् माणसें, पुरूष व िस्त्रया
सुमारें एक हजार, इतकीं मेली. 50नतंर अबीमेलेख थेबेजास गेला,
आिण त्याने थेबेजावर तळ देऊन त्याला धिरलें. 51परतंु त्या नगरांत
एक मजबूत बुरूज होता, आिण सवर् पुरूष िस्त्रयांसुध्दां म्हणजे त्या
नगरांतलीं सवर् माणसें त्यांत पळून गेली. आिण आपल्या मागें बदंोबस्ती
करून बुरजाच्या धाब्यावर चढले. 52नतंर अबीमेलेख त्या बुरजाजवळ
येऊन त्यावर लढला, आिण बुरजाला आग लावून जाळायास त्याच्या
दाराजवळ गेला. 53 तेव्हां एका स्त्रीने अबीमेलेखाची टाळू फोडायास
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त्याच्या डोक्यावर जांत्याची वरली तळी टािकली. 54 तेव्हां त्याने घाई
करून आपला हत्यारें वाहणारा जो तरूण त्याला हाक मारून सांिगतलें,
''तंू आपली तरवार काढून मला िजवें मार, नाही तर मजिवषयीं म्हणतील
कीं बायकोने त्याला मािरलें.'' यास्तव त्याच्या तरण्याने त्याला
भोसिकल्यावर तो मेला. 55मग अबीमेलेख मेला हें पाहून इस्त्राएली
माणसें आपापल्या िठकाणीं गेलीं. 56असी दषु्टाई जी अबीमेलेखाने
आपल्या सत्तर भावांस िजवें मारण्याने आपल्या बापािवषयीं केली होती,
ती देवाने त्याला उलटून लािवली. 57आिण शखेमांतल्या माणसांचीिह
सवर् दषु्टाई देवाने त्यांच्या मस्तकावर उलटून लािवली; याप्रमाणें
थरूब्बालाचा पुत्र योथाम याचा शाप त्यांस भोवला.

आिण अबीमेलेखाच्यामागें इस्त्राएलाच्या संरक्षणासाठीं
दोदोचा पुत्र पूवा याचा पुत्र तोला, जो इस्साखारांतला माणूस
तो उत्पन्न झाला, आिण तो एफ्राइम डोंगरावरल्या शामीरांत

रािहला. 2 त्याने तेवीस वषेर् इस्त्राएलाचा न्याय केला, मग तो मेला आिण
शामीरांत पुरला गेला. 3नतंर त्याच्यामागें िगलादी पाईर उत्पन्न झाला,
आिण त्याने बावीस वषेर् इस्त्राएलाचा न्याय केला. 4 तेव्हां त्याला तीस
पुत्र झाले; तीस गाढवांवर ते बसत होते; त्यांस तीस नगरेंिह होती;
आजपयर्ंत त्यांस हावोथयाईर म्हणतात; तीं िगलादाच्या प्रांतांत आहेत.
5मग याईर मेला, आिण कामोनांत पुरला गेला. 6यानतंर इस्त्राएलाच्या
संतानानी िफरून परमेश्वराच्या िदसण्यांत वाईट केलें; कारण कीं त्यानी
खालीम व आष्टारोथ व अरामांतले देव व जीदोनांतले देव व मोवाबांतले
देव व आम्मोनी लोकांचे देव व पिलष्टयांचे देव, याची सेवा केली; त्यानी
परमेश्वराला टािकलें, त्याची सेवा केलीच नाहीं. 7यास्तव परमेश्वराचा
राग इस्त्राएलावर पेटला, आिण त्याने त्यांस पिलष्टयांच्या हातीं व
आम्मोनी लोकांच्या हातीं िदल्हें. 8 तेव्हा त्या वषार्सुध्दा अठरा वषेर्
त्यानी इस्त्राएलाच्या संतानें यादेर्नेच्या पिलकडे अमो-यांच्या देशाजवळ
िगलादांत होतीं त्या सवार्स. 9यहूदा व खन्यामीनन व एफ्राइमाचीं घराणें
यांसींिह लढायास आम्मोनी लोक यादेर्नेच्या अिलकडे आले; असी
इस्त्राएलाला फार पीडा झाली. 10 तेव्हा इस्त्राएलाच्या संतानानी
परमेश्वराला हाक मारीत म्हटलें कीं, ''आम्ही तुझ्याजवळ पाप केलें आहे;
तें असें कीं आम्ही आपल्या देवाला टाकून खालीमाची सेवा केली.
11 तेव्हा परमेश्वराने इस्त्राएलाच्या संतानांस म्हटलें. ''िमस-यांपासून व
अमो-यांपासून व आम्मोनी लोकांपासून म्या तुम्हास तािरलें कीं नाहीं?
12आिण जीदोनी व अमोलक व यावोन यानी तुम्हास दःुख िदल्हें, तेव्हां
तुम्ही मला हाक मािरली, आिण म्या तुम्हास त्यांच्या हातांतून तािरलें.
13तथािप तुम्ही मला टाकून दसु-या देवांची सेवा केली; यास्तव मी
तुम्हास िफरून तारणार नाहीं. 14तुम्ही जा, आिण ज्या देवांस तुम्ही
िनवडून घेतलें, त्यांस हाक मारा; तुमच्या दःुखाच्या वेळेस त्यानी तुम्हास
तारावें.'' 15 तेव्हां इस्त्राएलाच्या संतानानी परमेश्वराला म्हटलें, ''आम्ही
पाप केलें आहें; जें सवर् तुला बरें वाटेल, त्याप्रमाणें तंू आम्हास कर;
केवळ आजच्या िदवसीं अगत्य आम्हास सोडीव.'' 16 तेव्हां त्यांनी
आपल्यामधून अन्य देवांस दरू करून परमेश्वराची सेवा केली, नतंर तो
इस्त्राएलाच्या द:ुखामुळे िखन्न झाला. 17आम्मोनी लोक तर एकत्र
िमळाले असतां त्यानी िगलादांत तळ धिरला, आिण इस्त्राएलाच्या
संतानानी िमळून िमज्प्यांत तळ धिरला. 18 तेव्हां िगलादान्तल्या सरदार
लोकांनी एकमेकाला म्हटलें "जो माणूस आम्मोनी लोकांसी लढाई
करायास लागेल, तो कोणीिह असो, तो गीलादांतल्या सवर् राहणाऱ्यांच्या
अिधकारी असा व्हावा."

त्या वेळेस िगलादी इफ्ताह पराक्रमी वीर होता, परतंु तो
इफ्ताह वेश्यास्त्रीचा पुत्र, आिण िगलादाच्यापासून जन्मला
होता. 2 िगलादाची िस्त्रही त्यापासून पुत्र प्रसवली, आिण

जेव्हां स्त्रीचे पुत्र वाढले, तेव्हां त्यानी इफ्ताहाला घालिवतां म्हटलें, "
आमच्या बापाच्या घरी तुला वतन प्राप्त होणार नाही; कारण िंक तंू
दसुऱ्या स्त्रीचा पुत्र आहेस." 3यास्तव इफ्ताह आपल्या भावांपुढून
पळाला, आिण टोब देशांत जाऊन रािहला; तेव्हां िरकामीं माणसें
इफ्ताहजवळ िमळून त्याच्यासंगतीं चाललीं. 4मग कांहीं वेळानतंर असें
झालें कीं आम्मोनी लोकांनी इस्त्राएलासीं लढाई केली. 5आिण आम्मोनी
लोक इस्त्राएलासीं लढत असतांनी असें झालें कीं िगलादाचे वडील
इफ्ताहाला टोब देशांतून आणायला गेले. 6 तेव्हां त्यानी इफ्ताहाला
म्हटलें, "तंू यऊुन आमचा सेनापती असा हो, कां कीं आम्ही आम्मोनी

लोकांसी लढत आहों." 7 तेव्हां इफ्ताह िगलादाच्या विडलांस बोलला,
"तुम्ही माझा द्वेष करून माझ्या बापाच्या घरांतून मला घालिवलें कीं
नाही? तर आतां तुम्ही संकटांत असता, माझ्याजवळ कशाला आलां?
8 तेव्हां िगलादाच्या वडीलानी इफ्ताहाला म्हटलें, "आम्ही आतां
तुझ्याकडे यासाठीं िफरलों आहों कीं त्वां आमच्यासंगती येऊन
आम्मोनी लोकांसीं लढाई करावी, मग तंू गीलादांतल्या सवर् राहणाऱ्यांवर
आमच्या अिधकारी असा होसील." 9 तेव्हां इफ्ताह िगलादाच्या
विडलांस बोलला, "जर तुम्ही मला आम्मोनी लोकांसी लढायास माघारें
नेलें, आिण परमेश्वराने ते माझ्या स्वाधीन केले, तर मी तुमचा अिधकारी
असा होईन कीं काय?" 10 तेव्हां िगलादाचे वडील इफताहास बोलले,
जर तुझ्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही करीत नाहीं, तर आपल्यामध्यें परमेश्वर
साक्षी होवो." 11मग इफताह िगलादाच्या विडलांसंगतीं गेला, आिण त्या
लोकानी आपल्यावर तो अिधकारी व सेनापित असा करून ठेिवला;
तेव्हां इफताह आपलीं सवर् वचनें िमजप्यांत परमेश्वरापुढें बोलला. 12मग
इफताहाने आम्मोनी लोकांच्या राजाजवळ वकील पाठवून म्हटलें, "माझें
तुझें काय आहे कीं तंू मजसीं लढायास माझ्या देशांत यतोस?" 13 तेव्हा
आम्मोनी लोकांचा राजा इफताहाच्या विकलांस बोलला, "कारण कीं
जेव्हां इस्त्राएल िमसरांतून वर आले, तेव्हां त्यानी आणोर्पासून
याब्बोकेपयर्ंत माझा देश घेतला; तर आता ते प्रांत सुखाने परत दें."
14 तेव्हां इफताहाने िफरून दसुर ेवकील आम्मोनी लोकांच्या राजाजवळ
पाठिवले. 15आिण त्याला म्हटलें, "इफताह असें सांगतो कीं
'इस्त्राएलाने मोवाच देश व आम्मोनी लोकांचा देश घेतला नाहीं. 16कां
तर जेव्हा इस्त्राएल िमसरांतून वर आले, तेव्हां ते सूफ समुद्राजवळच्या
रानांत चालून कादेशास आलें. 17मग इस्त्राएलानी अदामी राजाजवळ
वकील पाठवून म्हटलें, तंू कृपेकरून आपल्या देशावरून मला जाऊं दे;
परतंु अदोमी राजाने ऐिकलें नाहीं, आिण मोवाबी राजाजवळिह पाठिवलें,
परतंु तोिह मान्य झाला नाहीं; यास्तव इस्त्राएल कादेशांत रािहले.
18आिण त्यानी रानांत चालून अदोम देश व मोवाब देश यांस फेरी
घालली; असें सूयार्च्या उगवतीकडून मोवाब देशास येऊन आणोर्नेच्या
कांठी तळ धिरला; परतंु ते मोवाब सीमेंत गेले नाहींत; कां तर आणोर्न
मोवाबाची सीमा आहे. 19 तेव्हां इस्त्राएलानी अमो-यांचा राजा सीहोन
याजवळ, म्हणजे हेशूबोनांतल्या राजाजवळ वकील पाठिवलें, आिण
इस्त्राएलानी त्याला म्हटलें, 'तंू कृपेने आपल्या देशावरून आम्हास
आमच्या िठकाणापयर्त जाऊं दे.' 20 तेव्हां सीहोन आपल्या सीमेवरून
जाऊं देण्यािवषयीं इस्त्राएलाला मान्य झाला नाहीं, परतंु सीहोनाने
आपले सवर् लोक िमळवून आिण याहाजांत तळ धरून इस्त्राएलासीं
लढाई केली. 21 तेव्हां इस्त्राएलाचा देव परमेश्वर याने सीहोन व त्याचे सवर्
लोक इस्त्राएलाच्या हातीं िदल्हे; यास्तव इस्त्राएलानी त्यांस मािरलें,
आिण त्या देशांत रािहलेले जे अमोरी त्यांचा सवर् देश वतन करून
घेतला. 22असें त्यानी आणोर्नेपासून याब्बोकेपयर्ंत आिण रानापासून
यादेर्नेपयर्ंत अमो-यांचे सवर् प्रांत वतन करून घेतले. 23तर आतां
इस्त्राएलाचा देव परमेश्वर याने आपले लोक इस्त्राएल यांपुढे अमो-यांस
घालिवलें; तर तो प्रांत तंू घेतोस काय? 24तुझा देव कमोश तुला जें
वतन देतो, तें तंू ठेवसील कीं नाहीं? तसें आमचा देव परमेश्वर जें वतन
आमच्यापुढें ठेवुन देतो, तें आम्ही ठेवंू. 25तर आता िजण्णोराचा पुत्र
मोवाब राजा यापेक्षां तंू बरा आहेस कीं काय? इस्त्राएलासीं तो कधी
भांिडला कीं काय? त्याने त्यासीं कधी लढाई केली कीं काय? 26 जेव्हा
इस्त्राएल हेशबोनांत व त्याच्या गावांत, आिण अरवेरांत व त्याच्या गावांत,
आिण आणोर्नेच्या काठावरल्या सवर् नगरांत तीनशे वषेर् रािहला, त्या
वेळेस तर तुम्ही कां काढुन घेतलीं नाहींत. 27 म्या तर तुझा अपराध
केला नाहीं, परतंु तंू मजसीं लढण्याने माझें वाईट किरतोस; परमेश्वर जो
न्यायाधीश तो आज इस्त्राएली लोक व आम्मोनी लोक यांमध्यें न्याय
करो." 28तथािप आम्मोनी लोकांच्या राजाने आपल्याजवळ इफताहाने
जीं वचनें पाठिवलीं तीं ऐिकलीं नाहींत. 29 तेव्हां परमेश्वराचा आत्मा
इफ्ताहाला प्राप्त झाला, नतंर िगलाद व मनाश्शे यांत तो चहुकंडे गेला,
आिण िगलदार तेल िमजपे त्यांत चहुकंडे गेला, मग िगलादान्तले िमज्पे
सोडून आम्मोनी लोकाकंडे गेला. 30आिण इफ्ताहाने परमेश्वराजवळ
नवस किरतां म्हटलें "जर तंू माझ्या हातीं आम्मोनी लोक देिसलच
देसील, 31तर असे होईल कीं मी आम्मोनी लोकांपासून सुखरूप
माघारा आलों तेव्हां मला भेटायाला जें काहीं माझ्या घराच्या दारांबाहेर
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येईल, तें तर परमेश्वराचें होईल, अथवा मी त्याचें होमरूपें अपर्ण करीन."
32तर इफताह आम्मोनी लोकांसीं लढायाला त्यांकडे गेला, आिण
परमेश्वराने ते त्याच्या हातीं िदल्हे. 33आिण अरबेरापासून िमन्नीथाजवळ
येण्यापयर्ंत त्यांस मारून वीस नगरें घेतलीं, आिण द्राक्षमळ्यांच्या
आबेलापयर्ंत फार मोठा मार िदल्हा; असे आम्मोनी लोक इस्त्राएलाच्या
संतानाच्या स्वाधीन झाले. 34मग इफताह िमजप्यांत आपल्या घरास
आला; तेव्हां पाहा, त्याची कन्या त्याला भेटायाला डफानी व ताफ्यानी
बाहेर आली; ती तर त्याची एकुलती होती; ितजिशजाय त्याला पुत्र िंकवा
कन्या नव्हती. 35 तेव्हां असें झालें कीं त्याने ितला पाहतांच आपलीं वस्त्रें
फाडून म्हटलें, "अहहा, माझ्या कन्ये! त्वां मला अगदी पािडलें आहें;
मला दःुख देणार ेयांत तंूिह आहेस; कां म्या आपलें तोंड परमेश्वराजवळ
उघिडलें आहें; यास्तव मला उलटतां येत नाहीं." 36 तेव्हां ती त्याला
बोलली, "हे माझ्या बापा, त्वा आपलें तोंड परमेश्वराजवळ उघिडलें आहे,
तर तुझ्या तोंडांतून जें िनघालें, त्याप्रमाणें तंू मजसीं कर; कारण कीं
परमेश्वराने तुझे शत्रू आम्मोनी लोक यांचे तुझ्यासाठीं पक्कें  सूड घेतलें
आहे." 37अणखी ितने आपल्या बापाला म्हटलें, "मजसाठीं ही गोष्ट
होऊं द्दावी; मला दोन मिहन्यांची रजां दे, म्हणजे मी आपल्या
सोबितणींसुध्दां डोंगरांवर जाऊन आपल्या कुमारपणािवषयीं रडेन."
38 तेव्हां त्याने म्हटलें, "जा." असें त्याने ितला दोन मिहने सोिडलें,
आिण ती आपल्या सोबितणींसुध्दां डोंगरांवर जाऊन आपल्या
कुमारपणािवषयीं रडलीं. 39मग दोन मिहन्यांच्या शेवटीं असें झालें कीं
ती आपल्या बापाजवळ माघारी आली, नतंर त्याने आपला केलेला नवस
ितजवर फेिडला; असें ितने पुरूष जािणला नाहीं, आिण इस्त्राएलांत
असी िरित झाली कीं, 40प्रत्येक वषीर् इस्त्राएलांतल्या कन्यानी इफताह
िगलादी याच्या कन्येचें वणर्न करायाला वषार्चे चार िदवस जात जावें.

तेव्हां एफ्राइमी माणसें एकत्र िमळलीं आिण उत्तरसे जाऊन
इफताहाला म्हणालीं, "तंुझ्यासंगतीं यायाला आम्हास
बोलावल्यावांचून तंू आम्मोनी लोकांसीं लढायाला कां

पिलकडे गेलास? आम्ही तुझ्यासुध्दा तुझ्या घराला आग लावून जाळंू"
2 तेव्हां इफताह त्यांस बोलला, "आम्मोनी लोकांसीं माझें व माझ्या
लोकांचें फार भांडण होत होतें; तेव्हां म्या तुझ्यास बोलािवलें, परतंु तुझी
मला त्यांच्या हातांतून सोडिवलें नाहीं. 3 तेव्हां तुझ्याकडून तारण होत
नाहीं, हें पाहून मी आपला जीव आपल्या मुठींत घालून आम्मोनी
लोकांजवळ पिलकडे गेलों, आिण परमेश्वराने ते माझ्या हातीं िदल्हे; तर
आजच्या िदवसीं तुम्ही लढायाला मजवर कां चढून आलां?" 4 तेव्हां
इफताहाने िगलादी सवर् माणसें िमळवून एफ्राइमासीं लढाई केली, आिण
िगलादी माणसानी एफ्राइमासीं मािरले, कां तर ते बोलले होते,
"एफ्रइमामध्यें व मनाश्श्यामध्यें तुम्ही िगलादी एफ्राइमींतून पळणारे
आहा," 5 तेव्हां िगलाद्दानी एफ्राइम्यांसमोर यादेर्नेचे उतार ेरोखून धिरले,
आिण असें झालें कीं जेव्हा कोणी एफ्राइमी पळतांना बोलला, "तुम्ही
मला पार जाऊं द्दा," तेव्हां िगलादी माणसें त्यास बोलत असत, "तंू
एफ्राथी आहेस कीं काय?" आिण तो "नाहीं" जर बोलला, 6तर तीं
त्याला बोलत, "आतां तंू िशब्बोलेथ असें म्हण;" मग तो "िसब्बोलेथ"
असें बोले, कां कीं त्याला नीट बोलतां आलें नाहीं; मग तीं त्याला धरून
यादेर्नेच्या उता-यांजवळ िजवें मारीत असत; तर त्या वेळेस एफ्रइमांतलीं
बेताळीस हजार माणसें पडलीं. 7इफताहाने तर साहा वषेर् इस्त्राएलाचा
न्याय केला; मग तो इफताह िगलादी मेला, आिण िगलादांतल्या एका
नगरांत पुरला गेला. 8मग त्याच्यामागें बेथलेहेमांतल्या इब्जानाने
इस्त्राएलाचा न्याय केला. 9 तेव्हा त्याला तीस पुत्र व तीस कन्या होत्या;
त्या त्याने बाहेर लावून आपल्या पुत्रांसाठीं बाहेरून तीस कन्या
आिणल्या; त्याने तर सात वषेर् इस्त्राएलाचा न्याय केला. 10नतंर इब्जान
मेला, आिण बेथलेहेमांत पुरला गेला. 11आिण त्याच्यामागें जबूलुनी
एलोन इस्त्राएलाचा न्यायधीश झाला; त्याने तर दाहा वषेर् इस्त्राएलाचा
न्याय केला. 12नतंर तो जबूलुनी एलोन मेला, आिण जबूलुन देशांतल्या
आम्यालोनांन पुरला गेला. 13आिण त्यानतंर िहल्लेलाचा पुत्र आब्दोन जो
िपराथोनी, तो इस्त्राएलाचा न्यायाधीस झाला. 14आिण त्याला चाळीस
पुत्र व तीस नातू होते; ते सत्तर गाढवांवर बसत असत; त्याने तर आठ
वषेर् इस्त्राएलाचा न्याय केला. 15मग तो िपराथोनी िहल्लेलाचा पुत्र
आब्दोन मेला, आिण अमानेक्यांच्या डोंगरांवर एफ्राइम प्रांतांतल्या
िपराथोनांत पुरला गेला.

तेव्हां इस्त्राएलाच्या संतानानी परमेश्वराच्या दृष्टींत िफरून
वाईट केलें, यास्तव परमेश्वराने ती पिलष्ट्यांच्या हातीं
चाळीस वषेर् िदल्हीं. 2 तेव्हां जरायांतला दानांच्या कुळाचा

कोणीं माणसु होता; त्याचें नांव तर मानोहा, आिण त्याची स्त्री वांझ होती,
यास्तव ितला लेंकरू झालें नव्हतें. 3 तेव्हां परमेश्वराच्या दतूाने त्या
स्त्रीला दशर्न िदल्हें, आिण ितला म्हटलें, "पाहा, आतां तंू वांझ, म्हणून
तुला लेंकरंू झालें नाहीं, परतंू तंू गरोदर होऊन पुत्र प्रसवसील. 4तर
आतां तंू अगत्य असें संभाळ कीं द्राक्षारस व दारू िपऊं नको, आिण
कांहीं अशुध्द खाऊं नको. 5कां तर पाहा, तंू गरोदर होसील, आिण तंू
पुत्र प्रसवसील ंआिण त्याच्या डोक्यावर वस्तरा न िफरावा, कारण कीं तो
मूल पोटीं झाल्यापासून देवाचा नेजेरी पुरूष होईल. आिण तो
इस्त्राएलाला पिलष्टयांच्या हातांतून सोडवायास लागेल." 6 तेव्हां त्या
स्त्रीने जाऊन आपल्या नव-याला असें सांिगतलें कीं, "देवाचा माणूस
माझ्याजवळ आला, आिण त्याचें स्वरूप देवाच्या दतूाच्या
स्वरूपासािरखें फार भयकंर होतें; यास्तव तो कोठला. हें म्या त्याजवळ
िवचािरलें नाहीं, आिण त्याने आपलें नांव मला सांिगतलें नाहीं. 7परतंु
तो मला बोलला, 'पाहा, तंू गरोदर होसील, आिण तंू पुत्र प्रसंवसील; तर
आतां तंू द्रांक्षारस व दारू िपऊं नको, आिण कांही अशुध्द खाऊं नको;
कां तर तो मूल पोटीं झाल्यापासून त्याच्या मरणापयर्ंत देवाचा नेजेरी
पुरूष होईल.'' 8 तेव्हां मानोहाने परमेश्वराजवळ िवनतंी करीत म्हटलें, ''हे
माझ्या प्रभू, माझें ऐक, जो देवाचा माणूस त्वां पाठिवला होता, त्याने
अगत्य आमच्याजवळ िफरून यावें, आिण जो मूल जन्मेल, त्यासाठीं
आम्ही कसें करावें, हें आम्हास िशकवावें.'' 9 तेव्हां देवाने मानोहाचा
शब्द ऐिकला, यास्तव देवाचा दतू त्या िस्त्रयेजवळ िफरून आला; परतंु
ती शेतांत बसली असतां ितचा नवरा मानोहा ितच्यासंगतीं नव्हता.
10 तेव्हा ती स्त्री आपल्या नव-याला कळवायास उतावळी करून
धावली, आिण ितने त्याला सांिगतलें, ''पाहा, जो पुरूष त्या िदवसीं
माझ्याजवळ आला होता, तो माझ्या दृष्टीस पडला आहे.'' 11मग
मानोहा उठून आपल्या िस्त्रच्यामागें चालून त्या पुरूषाजवळ गेला, आिण
त्याला बोलला, "जो पुरुष या स्त्रीला बोलला होता, तो तंूच कीं काय?"
तेव्हां तो बोलला, "मीच." 12मग प्रानोहा बोलला, "आतां तुझें बोलणें
प्रत्ययास येवो; त्या मुलाची रीित व त्यािवषयीं कमर् कसें व्हावें?''
13 तेव्हां परमेश्वराच्या दतूाने मानोहाला म्हटलें, ''जें म्या या स्त्रीला
सांिगतलें, त्या अवघ्यािवषयीं िहने संभाळावें. 14द्राक्षारसाच्या
वेलापासून जें उत्पन्न होतें, त्यांतलें काहीं िहने खाऊं नये, आिण द्राक्षारस
व दारू िपऊं नये, आिण कांहीं अशुध्द खांऊ नये; जें सवर् म्या
आजे्ञकरून ितला सांिगतलें तें ितने पाळावें.'' 15 तेव्हां मानोहा
परमेश्वराच्या दतूाला बोलला, ''आम्ही तुला खोळंबा करून शेरडांतलें
करडंू िसध्द करून तुझ्यापुढें ठेवावें, असें मागतों.'' 16परतंु परमेश्वराचा
दतू मानोहाला बोलला, ''जरी त्वां मला खोळंबा केला, तरी मी तुझें अन्न
खाणार नाहीं; आिण तर तंू होम करसील, तर तो तुला परमेश्वराजवळ
करावा लागेल.'' तेव्हां तो परमेश्वराचा दतू, हें मानोहाला कळलें नव्हतें.
17मग मानोहाने परमेश्वराच्या दतूाला म्हटलें, ''तुझें नांव काय? कां कीं
तुझें बोलणें प्रत्ययास आल्यावर आम्ही तुला मान देऊं.'' 18 तेव्हां
परमेश्वराचा दतू त्याला बोलला, ''तंू माझें नांव कशासाठीं िवचािरतोस? तें
तर अपूवर् आहे.'' 19मग मानोहाने शेंरडांतले करडंू नवेैद्दासुध्दा घेऊन
खडकावर परमेश्वराजवळ होम केला; तेव्हां मानोहा व त्याची स्त्री पाहत
असतां, त्याने अपूवर् केलें. 20 म्हणजे असें झालें कीं जेव्हां जाळ
वेदीवरून आकाशांत चढला, तेव्हां परमेश्वराचा दतू त्या वेदीच्या जाळांत
चढला, आिण मानोहा व त्याची स्त्री यानी पाहून आपलीं तोंडें भूमीस
लावून नमस्कार केला. 21मग परमेश्वराचा दतू मानोहाच्या व त्याच्या
स्त्रीच्या दृष्टीस िफरून पडला नाहीं; तेव्हां मानोहाला कळलें कीं तो
परमेश्वराचा दतू होता. 22मग मानोहा आपल्या स्त्रीला बोलला, ''आम्ही
खचीत मरंू, कां तर आपण देव पािहला आहे.'' 23 तेव्हां त्याची स्त्री
त्याला बोलली, ''जर परमेश्वराने आम्हास िजवें मारायास इिच्छलें असतें,
तर त्याने आमच्या हातांतून होम व नवेैद्द घेतला नसता, आिण हीं अवधीं
आम्हास दाखिवलीं नसतीं, आिण या वेळेच्या सािरखें वत्तर्मान आम्हास
कळिवलें नसतें.'' 24नतंर त्या स्त्रीला पुत्र झाला, आिण ितने त्याचें नांव
शामशोन ठेिवलें; तो मूल तर वाढला, आिण परमेश्वराने त्याला आशीवार्द
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िदल्हा. 25 तेव्हां जरा व एष्टावोल यांच्या मध्यभागीं दानाच्या छावणींत
त्याला परमेश्वराचा आत्मा प्रेरणा करंू लागला.

नतंर शामशोन खालीं ितमनाथास गेला, आिण त्याने
ितमनाथांत पिलष्टयांच्या कन्यांतली एक स्त्री पािहली. 2मग
त्याने वर येऊन आपल्या बापाला व आपल्या आईला सांगून

म्हटलें, ''म्या ितमनाथांत पिलष्ट्यांच्या कन्यांतली एक स्त्री पािहली
आहे; तर आतां तुम्ही ती माल बायको करून घ्या.'' 3 तेव्हां त्याच्या
आईबापानी त्याला म्हटलें, ''तुझ्या भावांबदंाच्या कन्यांत व माझ्या सवर्
लोकांतिह कोणी स्त्री नाहीं म्हणून तंू असंुती पिलष्ट्यांतली बायको
करून घ्यायाला जातोस कीं काय?'' तथािप शामशोनाने आपल्या
बापाला म्हटलें, ''ती मजसाठीं िमळीव; कां तर ती माझ्या िदसण्यांत
चांगली आहे,'' 4हें तर परमेश्वराकडून झालें कीं त्याने पिलष्ट्यािवषयीं
िनिमत्त शोधून काढावें, असें त्याच्या आईबापांस कळलें नव्हतें; कां कीं
त्या वेळेस पिलष्टी इस्त्राएलावर अिधकार किरत होते. 5यानतंर
शामशोन आिण त्याचे आईबाप खालीं ितमनाथास जात होते, आिण
ितमनाथांतल्या द्राक्षमळ्यांपयर्ंत पोहचंले असतां पाहा, िंसहांतला तरणा
िंसह त्याजवर येऊन गजर्ला. 6 तेव्हां परमेश्वराच्या आत्माने त्याला
व्यािपलें, यास्तव त्याच्या हातीं काहीं नसतांिह त्याने जसें करडंू फाडावें,
तसें त्याला फाडून टािकलें; परतंु आपण जे केलें होतें तें त्याने आपल्या
आईबापांस सांिगतलें नाहीं. 7शामशोन तर खालीं जाऊन त्या स्त्रीला
बोलला; तेव्हां ती त्याला चांगली िदसून आली. 8मग कांहीं वेळानतंर तो
ितला करून घेण्यास िफरून गेला, तेव्हां त्या िंसहाचें कलेवर पाहाया,
वळला; तर पाहा, त्या िंसहाच्या कलेवरांत मधमाश्यांचा झुपका व मध
होती. 9 तेव्हां त्याने ती आपल्या हातीं घेऊन चालतां चालतां खाल्ली,
आिण आपल्या आईबापांजवळ जाऊन त्यांस िदल्ही, आिण त्यानी
खाल्ली; कां कीं त्याने ती मध त्या िंसहाच्या कलेवरांतून घेतली होती, हें
त्यांस सांिगतलें नाहीं. 10नतंर त्याचा बाप त्या स्त्रीच्याजवळ उतरून
गेला आिण शामशोनाने तेथे जेवणावळ केली, कां तर नवेतरणे तसी
करीत होते. 11 तेव्हां त्यानी त्याला पािहल्यावर असें झालें कीं त्यानी
तीस सवंगडी त्याच्यासंगतीं राहाया, आिणले. 12मग शामशोन त्यांस
म्हणाला, ''आतां मी तुम्हास कोडें घािलतों; जेवणावळीच्या सात
िदवसांत जर तुम्ही तें मला िनश्चयें सांगाल, म्हणजे उगवाल, तर मी
तुम्हास तीस पासोडया व वस्त्रांचे तीस पोषाक देईन. 13परतंु जर
तुमच्याने माझ्याजवळ व सांगवलें, तर तुम्ही मला तीस पासोडया व
वस्त्रांचे तीस पोषाक द्दावे.'' तेव्हां ते त्याला बोलले, ''तंू आपले कोडें
घाल, म्हणजे आम्ही तें ऐकंू.'' 14 तेव्हा तो त्यास बोलला, ''खाणा-यांतून
खाद्द िनघालें, तसें बळकटांतून गोड िनघाले.'' तीन िदवसांत तर
त्यांच्यानी तें कोडें सांगवलें नाहीं. 15नतंर सातव्या िदवसीं असें झालें
कीं त्यानी शाम्शोनाच्या स्त्रीला सांिगतलें, "तंू आपल्या नवऱ्याला असी
फूसलाव कीं त्यने तें कोडें आम्हास कळवावें, नाहीं तर आम्ही तुला व
तुझ्या बापाच्या घराला भाग लावून जाळंू; तुझी आमचें हरन करून घ्यावें
म्हणून आम्हास बोलावलें कीं काय?" 16 तेव्हां शाम्शोनाची स्त्री
त्याच्याजवळ रडत बोलली, "तंू केवळ माझा द्वेष किरतोस; मजवर प्रीित
करीतच नाहींस; तव माज्या लोकांतले तरणे यांस कोडें घटलें आहे,
आिण तें मला सािगतले. नाही." परतंु तो ितला बोलला, "पाजा, म्या
आपल्या आईबपसं सांिगतलें नाहीं, तर तंुला कसें सांगावें?" 17आिण
ज्या सात िदवसांत त्यांची जेवणावळ होत होती, त्यांत ती त्याजवळ
रडली; मग सातव्या िदवसीं असें झालें कीं त्याने ितला सांिगतलें, कां तर
ितने त्याला पेचाटींत घातलें होतें; मग ितने तें कोडें आपल्या लोकांतल्या
तरण्यास सांिगतलें. 18यास्तव सातव्या िदवसीं सूयर् मावळल्यापूवीर् त्या
नगरातल्या माणसांनी त्याला म्हटलें, "मधेपेक्षा गोड काय? आिण
िसहापेक्षा बळकट काय?" तेव्हां तो त्यांस बोलला, " जर तुझी माझ्या
काल्व्डीने नांगरीले नसतें, तर तुझी माझें कोडें उगिवलें नसतें." 19नतंर
परमेश्वराच्या आल्याने त्याला प्रेिरलें, आिण त्याने खालीं आश्क्लोनास
जाऊन त्यांतले तीस पुरुष मािरले, मग त्यांची वस्त्रें गेऊन कोडें
सांगणाऱ्यांस ते पाशक िदल्हें; परतंु त्याचा राग पेटला होत, यास्तव तो
आपल्या बापाच्या घरीं गेला. 20मग शाम्शोनाची स्त्री त्याचा सवंगडी जो
त्याने आपल्याजवळ िमत्र्रूपें वागिवला होता, त्याची झाली.

मग कांहीं वेळानतंर गहू ंकापण्याच्या िदवसांत शाम्शोन एक
करडंू घेऊन आपल्या स्त्रीच्या भेटीस गेला; तेव्हां
शामेशोनाने म्हटलें, "मी खोलींत आपल्या बायकोजवळ

जाईन;" परतंु ितच्या बापाने त्याला जांऊ िदल्हें नाहीं. 2 ितचा बाप
बोलला, "त्या िनश्र्वयें म्हटलें कीं त्या ितचा अगदी द्देष केला, म्हणून म्या
ती तुझ्या सवंगड्याला िदल्ही; ितची धाकटी बहीण ितजपेक्षां संुदर नाहीं
कीं काय? आतां ही ितच्या िठकाणीं तुला होवो." 3 तेव्हां शामशोन
त्यािवषयीं बोलला, "या वेळेस जरी मी पलीष्ट्यांसी वाईट किरतों, तरी
त्यापेक्षा िनदोर्षी होईल." 4मग शमशोनाने जाऊन ितनशें कोल्हे धिरले,
आिण कोिलतें घेऊन शेपुटांकडे शेपूट िफरवून दोन दोन शेपटांमध्यें
एकएक कोलीत ठेिवलें. 5मग कोिलतांस िवस्तू लावून त्याने त्यांस
पािलष्ट्यांच्या उभ्या िपकांत सोिडले, आिण उभ्या िपकसुद्धा सुड्या व
बेतुनाचे मुले जािळले. 6 तेव्हां पिलष्टी बोलले, "हें कोणी केलें?" नतंर
त्यानी म्हटलें, "ितम्नाथकराचा जावायी शाम्शोन याने केलें, कां तर
त्याने त्याची स्त्री घेऊन याच्या संवगद्याला िदल्ही." मग पिलष्ट्यानी
बाउन ितला व ितच्या बापाला आग लावून जािळलें. 7नतंर शाम्शोनाने
त्यांस म्हटले, "जरी तुम्ही एवढें केलें, तरी मी तुमचा सूड घेईन, आिण
मग स्वस्थ होईन." 8 तेव्हां त्याने त्यांस मांडीवर व कटीवर मोठ्या मारणे
मािरलें, नतंर तो खालीं जाऊन एटाम खडकाच्या दऱ्यांत रािहला. 9मग
पिलष्ट्यानी चढून जाऊन यहुद्दांत तळ धिरला, आिण ते लेहींत पसरले.
10 तेव्हां यहुदी माणसें बोललीं, "तुम्ही आम्ह्यावर कां चढून आलां?"
तेव्हां ते बोलले, "शाम्शोनाला बदं करावें म्हणून; असें त्याने आह्यासीं
केलें, तसें त्यासीं करायला आम्ही चदनू आलों आहों." 11नतंर
यहुद्दांतलीं तीन हजार माणसें खालीं एटाम खडकाच्या दऱ्याजवळ
जाऊन शाम्शोनाला बोललीं, "पिलष्टी आम्हावर अिधकार किरतात, हें
तुला कळलें नाहीं काय? तर त्वां आम्हास हें काय केलें?" तेव्हां तो त्यांस
बोलला, "जसें त्यानी माझें केले, तसें म्या त्यांचें केलें आहे." 12नतंर
त्यानी त्याला म्हटलें, "तुला पिलष्ट्यांच्या हातीं द्दायासाठीं आम्ही तुला
बांधायास खालीं आलों आहों." तेव्हां शाम्शोन त्यांस बोलला, "तुम्ही
स्वतां मजसीं िभडणार नाहीं, म्हणून माझ्याजवळ शपथ वाहा." 13मग
त्यानी त्याला असे सांिगतलें कीं, "नाहीं, परतंु आम्ही तुला षट बांधंू.
आिण तुला त्यांच्या हातीं देऊं; तुझा जीव तर घेणारच नाहीं." तेव्हां
त्यानी नव्या दोन दोरांनी त्याला बांधून खडकातून वर नेलें. 14तो
ळेहीस पोहचंला, तेव्हां पिलष्ट्यानी त्याला भेटून गजर्ना केली; परतंु
परमेश्वराच्या आत्म्याने त्याला प्रेिरलें असतां जसे वाखातंुत अमींत
जळून जातात, तसे त्याच्या बाहुवंरले दोर झाले; म्हणजे तीं बधंनें
त्याच्या हातांतून गळून गेलीं. 15नतंर त्याला गाढवाचें ओलें चाभाड
अढळलें, तेव्हां त्याने आपला हात लावून ते घेतलें, आिण तेणेकरून
हजार माणसें मािरलीं. 16मग शाम्शोनाने म्हटलें, "रासभाच्या चाभादाने
रािंसच्या रासी, म्हणजे रासमाच्या चाभाडाने म्या हजार माणसें मािरलीं.
17तर त्याने बोलणें संपिवल्यावर असें झालें कीं त्याने आपल्या हातांतून
तें चाभड टािकलें, यावरून त्या िठकाणाचें नाव रामाथलेही ठेिवलें.
18 तेव्हां त्याला ताहान फार लागली; यास्तव त्याने परमेश्वराला हक
मारीत म्हटलें, "त्वां आपल्या चाकराच्या हाताने हे मोठें तारण िदल्हें,
आहे; तर आतां म्या ताहानेने मरून असंुतांच्या हातीं पडावें कीं काय?
19नतंर देवाने लेहीनतला खळगा फोिडला, आिण त्यातून पाणी
िनघालें; मग तो प्याला, यास्तव त्याचा प्राण माघार आल्याने तो जगला;
यावरून त्या झऱ्याचें नांव एनहाक्कार म्हटलें गेलें; तो आजपयर्ंत लेहीमध्यें
आहे. 20 त्याने तर पिलष्ट्याच्या िदवसांत इस्त्राएलाचा न्याय वीस वषेर्
केला.

यानतंर शाम्शोन गाजांत गेला. तेव्हां तेथें एक वेश्या पाहून
तो ितच्याजवळ गेला. 2आिण शाम्शोन आला आहे असें
गाजेकरांस वतर्मान आलें; यास्तव त्यानी चहूकंडे जाऊन

सारी रात्र नगरच्या वेसीजवल त्यांच्यासाठी दबा धिरला; आिण ते सारी
रत्र स्वस्थ राहत म्हणाले, "सकाळीं उजेड झाला तेव्हां आपण त्याला
िजवें मारंू." 3आणीत शाम्शोन मध्यरात्रीपयर्ंत िनजला, मग मध्यरात्रीं
त्यांते उठून नगरच्या वेसीचीं कवाडें दोन बायान्सुद्धां व अडसरासुद्धां
घरून काढीलीं, मग तीं आपल्या खांद्दांवर घेऊन हेब्रोनाच्यासमोर जो
डोंगर त्याच्या िशखरापयर्ंत वर नेलीं. 4आिण त्यानतंर असें झालें कीं
त्याला सोरके ओढ्यावरली एक स्त्री आवडली; ितचें नांव तर द्लीला
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होतें. 5यास्तव पलीष्ट्यांच्या अिधकाऱ्यांनी ितच्याजवळ जाऊन ितला
म्हटलें, "तंू त्याला फूस लावून त्याचें मोठें बळ कशांत आहे, आिण
आम्ही त्याला कशाने बळ चालवून त्याला बांधून स्वाधीन करंू हें पाहा;
म्हणजे आम्ही एकएक तुला अकरा अकराशें शेकेल रूपें देऊं." 6 तेव्हां
द्लीला शामशोनाला बोलली, "तुझें मोठें बळ कशांत आहे, आिण तंू
कशाने बांधला जाऊन स्वाधीन होसील, हें अगत्य मला सांग." 7 तेव्हां
शाम्शोनाने ितला सांिगतले, "जीं ताजीं सात सालपटें सुकलीं नाहींत,
त्यांकडून जर ते मला बांिधतील, तर मी अशक्त होऊन सामान्य
माणसासािरखा होईल." 8नतंर पलीष्टांच्या अिधकाऱ्यांनी सात सालपटें
जीं सुकलीं नव्हतीं, तीं ितच्याजवळ नेलीं, ितने त्यांकडून त्याला बांिधलें.
9 तेव्हां ितच्याजवळ खोलीत दबधारी बसले होते, आिण ितने त्याला
म्हटलें, "हे शाम्शोना, पिलष्टी तुजवर आले आहेत." तेव्हां जसा तागाचा
दोरा अमीला लागतांच तुटून जातो, तसीं तीं सालपटें तुटून गेलीं; असें
त्याचे बळ मािहत झालें नाहीं. 10नतंर दलीला, शामशोनाला बोलली,
"पाहा, त्वां मला फसिवलें; मजसीं लबाड्याच केल्या; आतां तंू कशाने
बांधला जासील, हें अगत्य मला सांग." 11 तेव्हां त्याने ितला सांिगतलें,
"ज्या नव्या दोरानी काम झालें नाहीं, त्यांकडून जर ते मला घट्ट
बांिधतील, तर मी अशक्त होऊन सामान्य माणसासािरखा होईन."
12 तेव्हां दलीलेन नवे दोर घेऊन त्यांकडून त्याला बांिधले, आिण
त्याला म्हटलें, "हे शामशोना, पिलष्टी सुजवर आले आहेत." तेव्हां द्बधारी
खोलींत बसले होते, त्यांने तर ते दोर सुतासािरखे आपल्या बाहुतंून
तोडून टािकले. 13मग दलीला शाम्शोनाला बोलली, "एथवर तंू मला
फसवीत आिण मजसीं लबाड्या करीत आलास; तंू कशाने बांधला
आसील, हें मला सांग.' तेव्हां त्याने ितला सांिगतलें, "जर तंू माझ्या
डोक्याच्या सात बटा मागासंगतीं िवनसील तर मी तसा होईन." 14 तेव्हां
ितने खुटंी मारून त्या बदं केल्या; मग त्याला म्हटलें, "तेव्हां तो आपल्या
झोपेंतून जागा होऊन िवनायाची खुटंी व माग यांसुद्धा िनघाला. 15नतंर
ती त्याला बोलली, "तुझें ह्दय मजवर नसतां, तंू कसें बोलतोस कीं मी
तुजवर प्रीती किरतों? आतां तीन वेळा त्वा मला फसिवलें, आिण आपलें
मोठें बळ कशांत आहे हे मला सांिगतलें नाहीं." 16नतंर जव्हां ितने
आपल्या बोलण्यानी त्याला सारा िदवस पेंचाटींत घालून त्याजवळ असी
िजकीर केली कीं मरणा एवढा त्याच्या िजवाला त्रास िदल्हा.' तेव्हां असें
झालें कीं, 17 त्याने आपलें सवर् मनोगत ितला कळवून म्हटलें, "माझ्या
डोक्यावर वस्तरा िफरिवला गेला नाही; कां तर मी आपल्या आईच्या
पोटीं झाल्यापासून देवाचा नेजेरी आहे; जर माझें मंुडन होईल, तर माझें
बळ मजपासून जाईल, आिण मी अशक्त होऊन भलल्या माणसासािरखा
होईन." 18 तेव्हां त्याने ितला आपलें सवर् मनोगत सांिगतलें होतें हे
द्लीलेने पािहलें; यास्तव ितने पाठवून पालीष्ट्याच्या अिधकाऱ्यांस
बोलावून म्हटलें, "तुम्ही या वेळेस या, कां कीं त्याने आपलें सवर् मनोगत
मला सांिगतलें आहे." तेव्हां पलीष्टयांचे अिधकारी ितच्याजवळ गेले,
आिण त्यानी आपल्या हातीं रूपें नेलें. 19मग ितने त्याला आपल्या
गुडघ्यांवर िनजिवलें आिण माणसाला बोलावून त्याच्या डोक्याच्या सात
बटा भादरिवल्या; असी ती त्याला नम्न करंू लागली, आिण त्याचें बळ
त्यांतून गेलें. 20नतंर ती बोलली, " हे शाम्शोना, पिलष्टी तुजवर आले
आहेत." तेव्हां तो आपल्या झोंपेंतून जागा होऊन म्हणाला, "मी मागल्या
वेलोवेळेप्रमाणें बाहेर जाईन आिण सुटेन." परतंु परमेश्वराने त्याला
सोिडलें होते, हें त्याला कळलें नाहीं. 21पलीष्ट्यानी तर त्याला धरून
त्याचे डोळे फोडून टािकले; नतंर याला खालीं गाजांत नेऊन
िपतळ्याच्या बेड्यानी बांिधलें; मग तो बिन्दवानाच्या घरीं दळीत असे.
22तथािप त्याचें मंुडन झाल्यांनतर त्याच्या डोक्याचे केस वाढंू लागले.
23मग पिलष्ट्यांचे अिधकारी आपला देव दागोन याजवळ मोठा यज्ञ व
उत्साह करायास िमळाले; कारण कीं ते म्हणाले, "आमच्या देवाने
आमचा शत्रू शाम्शोन आमच्या हातीं िदल्हा आहे." 24 तेव्हां लोकानी
त्याला पाहून आपल्या देवाची स्तुित केली; कां कीं त्यानी असें म्हटलें
कीं, "जो आमचा शत्रू आिण आमचा देश ओस करणारा देखील, ज्याने
आमच्यांतल्या बहुतांचा प्रतिह केला, त्याला आमच्या देवाने आमच्या
हातीं िदल्हें आहे." 25आिण जेव्हां त्यांचें अतंःकरण संतुष्ट झालें, तेव्हां
त्यांनी सांिगतलें, "तुम्ही शाम्शोनाला बोलवा, म्हणजे तो आम्हास
हसिवल." तेव्हा त्यानी शाम्शोनाला बिंदवानांच्या घरांतून बोलािवलें,
आिण तो त्यांच्यापुढें थट्टेचें पात्र झाला, आिण त्यांनी त्याला

खांबांच्यामध्यें उभें केलें होतें. 26नतंर त्या नव्या तरण्याने त्याला हातीं
धिरलें होतें, त्याला शाम्शोन बोलला, "ज्या खांबांचा घराला आधार
आहे, ते म्या चांपसावे म्हणून तंू मला त्यांजवळ ने, म्हणजे मी त्यांवर
टेंकेन." 27तें घर तर पुरुषानी व िस्त्रयानी भरलेलें होतें, आिण
पिलष्ट्यांचे सवर् अिधकारी तेथें होते; िस्त्रयांसुद्धा सुमारें तीन हजार पुरुष
धाब्यावरिह शाम्शोनाची थट्टा पाहत होते. 28 तेव्हां शाम्शोनाने
परमेश्र्वराला हक मारीत म्हटलें, "हे प्रभू परमेश्र्वरा, कृपेकरून माझी
आठवण कर, आिण हे देवा, या वेळेस मात्र कृपेकरून मला बळकट कर;
म्हणजे मी आपल्या दोन डोळयांिवषयीं पलीष्ट्यांचे एकदम सूड उगवून
घेईन." 29नतंर ज्या दोन मधला खांबांवर घर रािहलेलें, आिण ज्यांचा
आधार पावलेलें होतें, त्यांतला एक शाम्शोनाने आपल्या उजव्या हाताने
आिंण दसुरा आपल्या डाव्या हाताने घरीला. 30 तेव्हां शाम्शोन बोलला,
"पािलष्ट्यांच्यासंगतीं माझा जीव जावो;" मग तो वळाने लवला, आिण तें
घर त्या अिधकाऱ्यांवर व त्यांतल्या सवर् लोकांवर पडलें; असें तो िजवंत
असतांना त्याने जे मािरले होते, त्यांपेक्षा आपल्या मरणकाळीं जे मािरले
ते अिधक झाले. 31नतंर त्याचे भाऊ व त्याच्या बापाच्या घरचे सवर्
यांनी खालीं जाऊन त्याला उचललें, आिण त्याला नेऊन जरा व
एष्टावोल यांमध्ये त्याचा बाप मानोहा याच्या कबरेंत पुिरलें; त्याने तर
वीस वषेर् इस्त्राएलांचा न्याय केला होता.

एफ्राइमाच्या डोंगरावरला एक माणूस होता; त्याचें नांव तर
िभखा. 2आिण त्याने आपल्या आईला म्हटलें, "जें अकराशें
शेकेल रूपें तुझ्याजवळून घेतलें गेलें, आिण ज्यामुळें  तवा

शाप िदल्हे, आणखी तंू माझ्या कानासीं बोललीस पाहा, तें रूपें
माझ्याजवळ आहे; म्या तें घेतलें." तेव्हां त्याची आई बोलली, "हे माझ्या
पुत्रा, परमेश्वराकडून तुला आशीवार्द होवो. 3मग त्याने तें अकराशें शेकेल
रूपें आपल्या आईला माघारें िदल्हें; तेव्हां त्याच्या आईने म्हटलें, "म्या
आपल्या पुत्रासाठीं कोरीव व ओतीव मूिर्त करायास आपल्या हाताने हें
रूपें परमेश्वराला अपर्ण करून िदल्हें होते; तर आतां मी हें तुला माघारें
देतें." 4तथािप त्याने तें रूपें आपल्या आईला माघारें िदल्हें, मग त्याच्या
आईने दोनशें शेकेल रूपें घेऊन तें सोनाराला िदल्हें, आिण त्याने त्याची
कोरीव व ओतीव मूिर्त केली; नतंर ती िमखाच्या घरीं रािहली. 5तसा तो
माणूस िभखा, त्याल देवांचें घर होतें, आिण त्याने याजकाचें एफोद व
मूिर्त केल्या होत्या; आणखी त्याने आपल्या एका पुत्राला कमर्दीक्षा
िदल्ही, आिण हा त्याचा याजक झाला. 6 त्या िदवसांत इस्त्राएलावर
कोणी राजा नव्हता; प्रत्येकाने आपापल्या िदसण्यांत जे योग्य, तें केलें.
7तेंव्हां यहुदी कुळांतला कोणी तरूण बेथलेहेम यहुदांतला होता; आिण
तो लेवी असतांिह तेथें राहत होता. 8नतंर तो माणूस जेथें जागा िमळेल,
तेथें राहायाला बेथलेहेम यहुद्दांतल्या नगरांतून िनषाला; मग आपल्या
मागार्ने चालतांना एफ्राइमाच्या डोंगरावर िभखाच्याघरापयर्ंत पोहचंला.
9मग िभखा त्याला बोलला, "तंू कोठून आलास?" तेव्हां तो त्याला
बोलला, "बेथलेहेम यहूद्दांतला लेवी मी आहें; आिण जेथें जागा िमळेल,
तेथें राहायास मी जात आहें." 10 तेव्हां िभखा त्याला बोलला, "तंू
माझ्याजवळ राहा, आिण मला बाप व याजक असा होऊन एस, म्हणजे
मी तुला प्रती वषीर् दाह शेकेल रूपें व पोशाक व तुझें उपजीवन देईन."
मग तो लेवी आंत गेला. 11आिण त्या माणसाजवळ राहायाला तो लेवी
मान्य झाला ; तसा तो तरणा त्याच्याजवळ त्याच्या एका पुत्रासािरखा
झाला. 12आिण मीखाने त्या लेवीला कमर्दीक्षा िदल्ही, आिण तो तरणा
त्याचा याजक झाला आिण िभखाच्या घरीं रािहला. 13नतंर िभखा
बोलला, "आतां मला कळलें कीं परमेश्वर माझें बरें करील, कारण िक
लेवी माझा याजक झाला आहे.

त्या िदवसांत इस्राएलावर कोणी राजा नव्हता, आिण त्या
िदवसांत दानाचा वंश वस्ती करायासाठीं आपलें वतन
िमळवायाला पाहत होता; कां कीं त्या िदवसापयर्ंत त्यांस

इस्राएलाच्या वंशांमध्यें वतनांतलां भाग िमळाला नव्हता. 2यास्तव
दानाच्या संतानानी आपल्या िसमांतून, म्हणजे जरा व एष्टावोल यांतून,
आपल्या कुळातलीं शूर माणसे असे पांच परुष प्रांत हेरायास व त्याचा
शोध करायास पाठिवले; तेव्हां त्यानी त्यांस सांिगतलें, "तुझी जाऊन तो
प्रांत शोधा.' मग ते एफ्राइमाच्या डोंगरावर मीखाच्या घरापयर्ंत जाऊन
तेथें उतरले. 3 ते िमखाच्या घराजवळ होते, तेव्हां त्यानी त्या तरुण
लेव्याचा शब्द ओळिखला; यास्तव ते ितकडे वळून त्याला बोलले, "
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तुला इकडे कोणी आिणलें? आिण तंू एथें काय किरतोस? आिण तुझें एथें
काय आहे?" 4 तेव्हां त्याने त्यांस सांिगतलें, "िमखाने मला असें केलें,
आिण मला मोलाने ठेिवलें; यास्तव मी त्याचा याजक झालों आहे."
5 तेव्हां त्यानी त्याला सांिगतले, "तंू कृपेने देवाजवळ िवचार, आिण
आम्ही ज्या मागार्वर चाललों तो सफळ होईल िंकवा नाहीं, हें आम्हास
कळावें." 6 तेव्हां तो याजक त्यांस बोलला, "तुम्ही सुखरूप जा; तुम्ही
आपल्या ज्या मागार्ने चालतां, त्यावर परमेश्र्वरचें लक्ष आहे." 7मग तीं
पांच माणसें चालून लाईशास गेलीं, आिण त्यानी पािहलें कीं लोक त्यांत
िनभर्य जीदोन्यांच्या िरतीप्रमाणें स्वस्थ व िनभर्य रािहले आहेत; आिण
देशांत कशािवषयींही उपद्रव करणारा िंकवा िनवारण करणाराअसा कोणी
दणी नाही; आणखी ते जीदोन्यांपासून दरू होते, आिण मनुष्याजवळ
त्यांचें कायर् नव्हतें. 8नतंर ते जरा व एष्टावोल तेथें आपल्या भावांजवळ
आले; तेव्हा त्यांच्या भावानी त्यांस म्हटलें, "तुझी काय म्हणतां?" 9मग
ते बोलले, "तुझी उठा, म्हणजे आपण त्यांवर जाऊं: कां कीं आम्ही तो
देश पािहला, आिण तो फार चांगला आहे, आिण तुम्ही उगेच राहतां
काय? तुम्ही तो प्रांत वतन करून घेण्यासाठीं िनघून जायाला आळस
करू नका. 10तुम्ही गेलां असतां, स्वस्थ लोकांकडे व पसरट प्रांताकडे
पोहचंाल; कां कीं येथें पृथ्वींतळी कोणतीही वस्तु उणी नाहीं, असें
िठकाण देवाने तुमच्या हाती िदल्हें आहे." 11मग तेथून, म्हणजे जरा व
एष्टावोल यांतून दानाच्या कुळांतले साहाशें पुरुष लढाईसाठी हल्या रबदं
होऊन िनघाले. 12 तेव्हां त्यानी जाऊन यहुद्दांतल्या िकयार् थयारीम
जवळ तळ धिरला; यास्तव आजपयर्ंत त्या िठकाणाला माहे्न दान असें
म्हणत आले; पाहा, तें िकयार्थयारीमाजवळ आहे. 13मग ते तेथून पुढ
एफ्राइमाच्या डोंगरावर जाऊन िमखाच्या घरापयर्ंत पोहचंले. 14 तेव्हां जीं
पांच माणसें लाइश प्रांत हे रायास गेलीं होतीं, त्यानी आपल्या भावांस
असें म्हटलें कीं, "या घरामध्यें याजकाचें एफोद व कुळदेव, आिण कोरींव
व ओतींव मूित्तर् आहे; हें तुम्हास कळलें कीं काय? तर आतां काय कराल
तें समजा." 15मग त्यांनी ितकडे वळून मी खाच्या घरीं त्य तरुण
लेव्याच्या घरांत जाऊन त्याजवळ कुशलप्रश्न केले. 16नतंर जीं दानाच्या
लोकांतली साहाशें माणसें तीं आपल्या लढाईचीं शेस्त्रें अवळून
दरवाज्यापुढें उभी रािहलीं. 17आिण जीं पचं माणसें मांत हेरायला गेलीं
होतीं, तीं चढून आंत िशरलीं, आिण त्यानी ती कोरींव मूित्तर् घेतली; तेव्हां
तो याजक व लढायाचीं हत्यारें बांधलेलीं जीं साहाशें माणसें, तीं
दरवाज्यापुढें उभीं रािहलीं. 18तर त्यानी िमखाच्या घरांत जाऊन ती
कोरींव मूित्तर् व तेएफोद व ते कुळदेव व ती ओतींव मूित्तर् घेतली असतां,
तो याबक त्यांस बोलला, "तुम्ही काय किरता?" 19 तेव्हां त्यानी त्याला
सांिगतलें, "तंू उगाच राहा; आपला हात आपल्या तोंडावर लावून
आमच्यासंगतीं चाल, आिण आमचा बाप व आमचा याजक व्हावें, िंकवा
वंशाचा म्हणजे इस्राएलांतल्या कुळाचा याजक व्हावें, कोणतें बरें?"
20 तेव्हां त्या याजकाच्या मनास बरं ेवाटलें; यास्तव तो तें एफोद व ते
कुळदेव व ती कोरींव मूित्तर् घेऊन त्या लोकांमध्यें गेला. 21मग ते मुरडून
चालले, तेव्हां त्यानी लेंकरें व गुरें व खटलें आपल्यापुढें लािवलें. 22 ते
िमखाच्या घरापासून कांहींसें दरू गेल्यावर जीं घरें िमखाच्या घराजवळ
होतीं, त्यातलीं माणसे बोलावलेलीं असतां, दानाच्या लोकांच्या पाठीस
लागलीं. 23आिण त्यानी दानाच्या लोकांस हक मािरली; तेव्हां ते
आपलीं तोंडे मुरडून िमखला म्हणाले, "तुला काय झालें? म्हणून तंू
समुदाय िमळवून आलास" 24 तेव्हां तो बोलला, "जे देव म्या केले होते,
ते आिण तो याजक तुम्ही घेऊन गेलां आहां, आिण मला दसुरें काय
आहें? तर तुला काय झालें हे तुम्ही मला कसें म्हणतां? 25मग दानाच्या
लोकानी त्याला म्हटलें, " तू आपल्या शब्द आम्हास ऐकंू देऊं नको;
नाहीं तर कडवट िजवाची माणसें तुम्हासीं िभडतील, आिण तंू आपला
जीव व आपल्या घराण्याचा जीव गगमावसील." 26मग दानाचे लोक
आपल्या मागार्ने चालले, आिण मीखाने पिहलें कीं आपल्यापेक्षां ते
बळकट आहेत, यास्तव तो माघारा आपल्या घरास िफरला. 27असें
मीखाने ज्या मूित्तर् केल्या होल्या त्यांस आिण त्याचा जो याजक होता,
त्याला त्यानी घेतलें; मग लाइश्यावर, म्हणजे स्वस्थ व िनभर्य लोकांवर
जाऊन त्यांस तरवारीने मािरलें, आिण नगरला आग लाऊन जािळलें.
28 तेव्हां कोणी सोडिवणारा नव्हता, कां तर तें जीदोनापासून दरू होतें,
आिण मनुष्याजवळ त्यांचें कांहीं कायर् नव्हतें; नतंर दोनी तें नगर बांधून
त्यांत रािहले. 29आिण आपला पूवर्ज दान, जो इस्राएलापासून जन्मला.

त्याचें नांक दान त्या नगरला ठेिवलें, परतंु पिहल्याने त्या नगराचें नावं
लाइश होतें. 30नतंर दावाच्या लोकानी आपल्यासाठीं ती कोरींव मूित्तर्
मांिडली; आिण मनाश्श्याच्या पुत्र गेशोंम याचा वंशस्थ यहोनाथान व
याचीं संतानें, देश िंजकून नेण्याचा िदवसापयर्ंत दानाच्या वंशाचे याजक
होतीं. 31आिण देवाचें मिंदर िशलोमध्यें होतें, त्य सवर् िदवसांत त्यानी
आपल्यासाठीं िमखाची कोरींव मूित्तर् जी त्याने केली होती ती रािखली.

आिण त्या िदवसांत जेव्हां इस्राएलावर कोणी राजा नव्हता,
तेव्हां असें झालें कीं कोणी लेवी एफ्राइमच्या डोंगराच्या
बाजूजवळं प्रवास करीत होता; आिण त्याने आपल्याला

बेथलेहेम यहूद्दांतून उपपत्ती असी स्त्री करून घेतली. 2नतंर त्याच्या
उपपत्तीने त्यावर व्यिभचार केला, आिण ती त्याला सोडून बेथलेहेम
यहुद्दांत आपल्या बापाच्या घरीं जाऊन तेथें चार मिहने इतके िदवस
रािहली. 3 तेव्हां ितचा धनी उठून थीच्या मनोगताप्रमाणें बोलून ितला
माघार ेआणावें म्हणून ितच्या चाकर व गाढवांची जोड होती, तेव्हां ितने
त्याला आपल्या बापाच्या घरांत नेलें, आिण त्या तरणीचा बाप त्याला
पाहून त्याच्या भेटीवरून संतुष्ट झाला. 4वास्तव त्याच्या सासऱ्याने
म्हणजे त्या तरणीच्या बापाने त्याला फार आग्रह केला; म्हणून तो
त्याजवळ तीन िदवस रािहला, आिण तीं खाऊन िपऊन तेथें वस्तीस
रािहलीं. 5मग चवथ्या िदवसीं असें झाले कीं ते सकाळीं उठल्यावर तो
बायला उभा रािहला, परतंु त्या तरणीच्या बापाने आपल्या जावायाला
सांिगतलें, "तंू आपल्या पोटाला भाकरीच्या तुकड्याचा आधार कर,
आिण मग तुम्ही जा." 6यास्तव तीं राहून त्या दोघानी एकत्र खाणें केलें;
नतंर त्या तरुणीच्या बापाने त्या माणसाला म्हटलें. "तू तरी मान्य होऊन
रात्रीं राहा, आिण तुझ्या मनाला सुख होवो." 7तरी तो माणूस आयाला
उठला, परतंु त्याच्या सासऱ्याने त्याला आग्रह केला, म्हणून तो पुन्हां
तेथें रात्रीं रािहला. 8नतंर पाचव्या िदवसीं सकाळीं तो जायाला िसद्ध
झाला, परतंु त्या तरणीच्या बापाने म्हटलें., "तंू अगत्य आपल्या पोटाला
आधार कर." तेव्हां िदवस िफरला तोपयर्ंत त्यानी उशीर केला, आिण ते
दोघे जेवले. 9नतंर तो पुरुष आपली उपपत्ती व आपला चाकर यासुद्धां
जायाला उठला, परतंु त्या तरणीचा बाप त्याचा सासरा त्याला बोलला,
"आतां पाहा मावळतीकडे िदवस उतरला आहे, तुम्ही या रात्रीं राहा;
पाहा, िदवस थोडा रािहला, एथें वस्ती करून आपल्या मनाला सुख
होवो; मग सकाळीं उठून आपल्या मागार्ने आपल्या घरास जा." 10परतंु
तो माणूस राहायला मान्य न होऊन उठून चालला, मग यबुस तेंच
यरुशालेम त्याच्यासमोर आला; तेव्हां त्याच्या संगतीं आवळलेल्या
गाढवांची जोड, आिण त्याची उपपत्ती त्याच्यासंगतीं होती. 11 ते
यबूसजवळ होते तेव्हां िदवस फार उतरला होता, यास्तव त्या चक्राने
आपल्या धन्याला म्हटलें, "कृपा करून चाल, म्हणजे आपण यबूस्यांच्या
या नगराकडे वळून. त्यांत वस्ती करंू." 12परतंु त्याचा धनी त्याला
बोलला, "जे परके इस्राएलाच्या संतानांतले नाहींत, त्यांच्या नगरांत
जायला एथें आम्ही वळणार नाहीं; तर िगब तेथवर जाऊं." 13अणखी
त्याने आपल्या चक्राला सांिगतलें, "चाल, म्हणजे आपण एखाद्दा
िठकाणीं पोहचंून िगब िंकवा राम त्यांत वस्ती करंू." 14मग ते पुढें चालत
गेले; आिण बन्यामीनाचा जो िगबा त्याजवळ त्यांस सूयर् मावळला.
15 तेव्हां गीब्यांत वस्ती करायाला ते ितकडे वळले, नतंर तो जाऊन
नगरच्या चव्हाट्यावर बसला, परतंु त्यांस रात्रीं राहायास कोणी आपल्या
घरीं घेऊन गेला नाहीं. 16मग पाहा, संध्याकाळीं एक म्हातारा माणूस
शेतांतून आपल्या कामावरून येत होता; तोही माणूस एफ्राइमाच्या
डोंगरावरला होता, परतंु िगब्यांत प्रवासी होता आिण त्या िठकाणांतलीं
माणसें बऱ्यामीनी होतीं. 17 त्याने तर आपली दृष्टी लावून नगराच्या
चव्हाट्यावर तो वाटसरू माणूस पिहला; तेव्हां तो म्हतारा माणूस
बोलला, "तंू कोणीकडे जातोस, आिण कोठून आलास?" 18 तेव्हां तो
त्याला बोलला, " आम्ही बेथलेहेम यहुद्दवून एफ्राइम डोंगराच्या बाजूकडे
चालत आहो; तेथला मी आहें ; परतंु बेथलेहेम यहुद्दास गेलों होतों, आिण
मला परमेश्र्वराच्या मिंदरास खायचे आहे; तर कोणी मला घरीं घेत
नाहीं. 19तरी आमच्या गाढवांसाठीं वेरण व दाणािह आहे, आणखी
मजसाठीं व तुझ्या चकारणीसाठीं आिण तुझ्या सेवकाच्यासंगतीं जो
चाकर त्यासाठीं भाकर व द्राक्षारस आहे, कोणत्यािह गोष्टीचें उणे नाही."
20 तेव् तो म्हातारा माणूस बोलला, "तंू सुखरूप ऐस, तुला जें काहीं
पािहजे तें मजवर मात्र असो, तंू केवेळ चव्हाट्यात वस्ती करू नको."

शास्ते 18:4 139 शास्ते 19:20



20

21 तेव्हां त्याने त्याला आपल्या घरीं नेलें, आिण गाढवास पुराव केला,
नतंर त्यानी आपले पाय धुऊन खाल्लें व प्यालें. 22 त्यानी आपलें मन
स्वस्थ केलें तेव्हां पाहा, त्या नगरांतल्या माणसानी म्हणजे कोणी दषु्ट
लोक, अशा माणसानी घराला वेढून दारावर धके्क िदल्हे, आिण घरधनी
तो म्हातारा माणूस याला असें सांिगतलें कीं, " जो माणूस तुझ्या घरांत
आला आहे, त्याल तंू बाहेर काढ, म्हणजे आम्ही त्याल जणू"ं 23मग तो
घरधनी माणूस बाहेर त्यांजवळ बाऊन त्यांस बोलला, "अहो, माझे भाऊ
नका, मी मागतों, तुम्ही दषु्टाई करंू नका; हा माणूस माझ्या घरीं आल,
तर तुम्ही हे मूखर्पण करंू नका. 24पाहा, माझी तरुण कन्या व याची
उपपत्ती यांस मी बाहेर आणीन; मग तुम्ही त्यांस भगंून तुमच्या िदसण्यांत
जे बरें, तें त्यांसीं करा; परतंु या पुरुषाला अशा दषु्टाईचें कृत्य करंू नका."
25तथािप तीं माणसें त्याचें ऐकायाला मान्य झालीं महींत; तेव्हां त्या
माणसाने आपली उपपत्ती घेऊन बाहेर त्यांजवळ आिणली, मग त्यानी
ितचा अनुभव घेतां ितजसीं सारी रात्र सकाळपयर्ंत कुकमर् केलें; नतंर
पाहाट झाली असतां ितला सोिडलें. 26 तेव्हां सकाळच्या वेळेस ती
स्त्रीयेऊन जेथे आपला धनी होता, त्या मागसाच्या घराच्या दाराजवळ
उजेड होई तोपयर्ंत पडून रािहली. 27 तेव्हां सकाळीं ितच्या ज्ञाने उठून
घराचीं दारें उघडलीं, आिण आपल्या मागार्ने बायाला तो बाहेर िनघाला;
तर पाहा, ती स्त्री त्याची उपपत्ती घराच्या दाराजवळ पडलेली आिण
ितचे हात उंब्रऱ्यावर होते. 28 तेव्हां त्याने ितला म्हटलें, "उठ, म्हणजे
आपण बाऊं." परतंु कोणी उत्तर िदल्हें नाहीं; नतंर तो पुरुष ितला
गाढवावर घालून िनघाला आिण आपल्या िठकाणीं गेला. 29मग
आपल्या घरीं पोहचल्यावर त्याने सुरी घेतली, आिण आपली उपपत्ती
घेऊन ितला ितच्या हाडांसुद्धां कापली बारा तुकडे केले, मग ती
इस्राएलाच्या अवघ्या स्वानांत पाठिवली. 30नतंर असें झलें कीं त्या
प्रत्येकाने पिहलें, त्यानी म्हटलें, "िमसर देशांतून इस्राएलाचीं संतानें
आलीं, त्या िदवसापासून आजपयर्ंत यासािरखें झालें नाहीं, आिण दृष्टीस
पडलें नाहीं; यावर तुम्ही आपलें िचत्त देवून िवचार करा, आिण बोला."

तेव्हां सवर् इस्राएलाचीं संतानें िनघालीं आिण दानापासून वरै
शेब्यापयर्ंत आिण गीलादाच्या प्रांतापयर्ंत परमेश्र्वराजवळ
िभजप्यांत त्यांची सभा एका मासासािरखी िमळाली. 2असें

इस्राएलाच्या सवर् वंशांतले अवघे लोक यांतले पुढारी देवाच्या लोकांच्या
सभेंत उभे रािहले; तरवार उपसणार ेअसे चार लाख पायदळ होते.
3नतंर खण्यामीन संतानानी ऐिकलें कीं, "इस्राएलाचीं संतानें िमजप्यांत
चढून गेलीं आहेत." तर इस्राएलाचीं संतानें म्हणालीं, "आम्हास सांगा,
ही दषु्टाई कसी झाली?" 4 तेव्हां तो लेवी माणूस म्हणजे जी मािरली होती
ितच्या नवऱ्याने उत्तर देतां म्हटले, " मी आपल्या उपपत्तीसुद्धां बन्यामी
नाचा तो िगबा तेथें येऊन वस्तीत उतरलो. 5नतंर गीब्यांतल्या
माणसानी मजवर उठून रात्रीं मजसाठीं घराला वेढा घातला; त्यानी मला
जीवें मारायास योिजलें आिण माझ्या उपपत्तीवर असा जुलूम केला कीं
ती मेली. 6नतंर मी आपली उपपत्ती घेऊन ितचे तुकडे केले, आिण ती
इस्राएलाच्या सवर् देशाच्या प्रांतांत पाठिवली, कारण िक त्यानी
इस्राएलांत दषु्कमर् केली आहे. 7पाहा, तुम्ही सवर् इस्राएलाचीं संतानें एथें
आपलें सम्मत व बोध काढून द्दा." 8 तेव्हां लोक एका मान्सासारीखा
उठून बोलले, " आमच्यांतला कोणी आपल्या घरास जाणार नाहीं, आिण
कोणी आपल्या घराकडे िफरणार नाहीं; 9परतंु आतां आम्ही
गीब्यािवषयीं जी गोष्ट करंू ती हीच; देवखूणेप्रमाणें त्यावर जाऊं.
10आिण इस्राएलाच्या सवर् वंशांतल्या शभंरांतून दाहा, व हजारांतून
शभंर, व आयतुांतून हजार, इतकीं माणसें लोकांसाठी िशधा आणायला
घेऊं ; म्हणजे त्यानी जाऊन बन्यामीनाच्या िगब्याने इस्राएलांत जें
मखर्पण केलें, त्या अवघ्याप्रमाणें त्यासीं करावें." 11मग इस्राएलांतलीं
सवर् माणसें एका माणसासािरखी जोडलेलीं असतां त्या नगराजवळ
िमळालीं. 12 तेव्हां इस्राएलाच्या वंशानी बन्यािमनाच्या सवर् वंशांत माणसें
पाठवून म्हटलें, "तुमच्यामध्यें जी दषु्ताई झाली, ती ही कसी? 13तर
आतां तुम्ही िगब्यांत जीं माणसें ते दषु्ट लोक काढून द्दा; म्हणजे आम्ही
त्यांस जीवें मारून इस्राएलांत दषु्टाई नाहींसी करंू." परतंु बन्यामीनानी
आपले भाऊ इस्राएलाचीं संतानें यांची गोष्ट मान्य केली नाहीं. 14आिण
बन्यामीनाचीं संतानें इस्राएलाच्या संतानांसी लढायास जायाला आपल्या
नगरांतून िनघून गीब्याजवळ िमळालीं. 15 तेव्हां त्या िदवसीं
बन्यामीनाच्या; संतानांची झडती नगरांतून घेतली गेली; ते सवीस हजार

तरवारीने लढणार ेपुरुष इतके होते; त्यांखेरीज िगब्यांत राहणारें यांची
झडती घटली गेली; ते सातशें िनवडलेले पुरुष होते. 16 त्या सवर्
लोकांतले सातशें िनवडलेले पुरुष असे डावर ेहोते; त्या प्रत्येकाने न
चुकतांना गोफणीने गोटा केसाला देखील मारावा. 17आिण
बन्यामीन्यांखेरीज इस्राएली माणसांची झडती घेतली गेली, तेव्हां चार
लाख तरवारीने लढणार ेपुरुष; ते सवर् लढाऊ पुरुष होते. 18मग
इस्राएलाचीं संतानें उठून बेथएलास चढून आलीं, त्यानी देवाजवळ
िवचािरतां म्हटलें, "बन्यािमनाच्या संतानांसी लढायला आमच्यांत
पिहल्याने कोणी जावें?" तेव्हां परमेश्र्वराने सांिगतलें, "याहुद्दाने पिहलें
जावें." 19यास्तव इस्राएलाच्या संतानानी सकाळी उठून िगब्यावर तळ
घरीला. 20मग इस्राएली माणसें बण्यािमण्यासीं लढायाला बाहेर गेलीं,
आिण इस्राएली माणसनी त्यांसी लढाई िगब्याजवळ लािवली. 21 तेव्हां
बयंािमनाच्या संतानानी िगब्यांतून िनघून त्या िदवसीं इस्राएलांतल्या
बावीस हजार पुरुषांस भूमीवर पाडून नाश केला. 22तथािप लोक म्हणजे
इस्राएलाचीं माणसें धीर धरून जेथें आपण पिहल्या िदवसीं लढाई
लािवली होती, त्या िठकाणीं िफरून करंू लागलीं. 23 (कारण कीं
इस्राएलाची संतानें चढून जाऊन परमेश्र्वरापुढें सांजपयर्ंत रडलीं होतीं,
आिण त्यानी परमेश्र्वराजळ असें िवचािरलें होतें िक, माझा भाऊ
बन्यामान याच्या संतानांसीं लढायाला मी िफरून जाऊं कीं काय? तेव्हां
परमेश्र्वराने सांिगतलें "तंू त्यांवर चढून जा.") 24यास्तव दसुऱ्या िदवसीं
इस्राएलाचीं संतानें बण्यािमण्याच्या संतानावर गेलीं. 25 तेव्हां दसुऱ्या
िदवसीं यांसीं िभडायाला बण्यािमनी गीब्यांतून िनघाले, आिण त्यानी
इस्राएलाच्या संतानांतल्या अिनक अठरा हजार पुरुषांस भूमीवर पाडून
नाश केला; हे सवर् तरवारीने लढणार ेहोते. 26नतंर सवर् इस्राएलाचीं
संतानें म्हणजे सवर् लोक देवाच्या मिंदराजवळ चढून येऊन रडले, आिण
त्यानी तेथें परमेश्र्वरापुढें राहून त्या िदवसीं सांजपयतं उपास केला,
आिण परमेश्र्वरापुढ होमे व शांितकारक यज्ञ केले. 27आिण
इस्राएलाच्या संतानानी परमेश्र्वराजवळ िवचािरलें, कां कीं त्या िदवसांत
देवाच्या कराराचा कोश तेथें होता. 28आिण आहरोनाचा पुत्र एलाजार
याचा पुत्र िफनहास त्य िदवसांत त्याच्यापुढें उभा राहत होता; त्यानी
असें म्हटलें कीं, "काय, मी आपला भाऊ बण्यामीन याच्या संतानांनी
लढायाला िफरून जाऊं िकवा राहू?ं" तेव्हां परमेश्र्वराने सांिगतलें,
"तुम्ही चढून जा; कां कीं उद्यां मी त्यांस तुझ्या हाती देईन." 29मग
इस्राएलानी िगब्याच्या चहूकडें दबाधारी ठेिवले. 30मग ितसऱ्या िदवसीं
इस्राएलांची संताने खन्यािमण्याच्या संतानांवर चढून गेलीं आिण
पूवीर्प्रमाणें त्यानी िगब्याजवळ मांडणूक केली. 31 तेव्हां बन्यािमण्याचीं
संतानें लोकांिंस िभडायला िनघून नगरापासून कांहीसीं दरू गेलीं ; आिण
पूवीर् प्रमाणें िकत्येक लोकांस हाणून पांडू लागलीं; त्या सडकांतली एक
देवाच्या मिंदराकडे आिण दसुरी िगब्याकडे चढून आती, त्याजवळ शेतांत
इस्राएलातला लोकांस सुमारें तीस पुरुष त्यांनी पिडले; 32यास्तव
खण्यािमण्याच्या संतानानी म्हटलें "पिहल्यासािरखे ते आमच्यापुढें
मारले जातात;" परतंु इस्राएलातला संतानानी म्हटलें "आम्ही पळून
नगरांतून सडकांवर आडून." 33नतंर इस्राएलाच्या सवर् माणसांनी
आपलें िठकाण सोडून बालतामारांत मांडणूक केली; इस्राएलाचे
द्बाधारीही आपल्या िठकाणांतून म्हणजे िगब्याजवळच्या माळांतून उठले.
34असे सवर् इस्राएलांतले एलान्तले िनवडलेले दाहा हजार पुरुष
िगब्यापुढें आले, आिण लढाई भारी झाली, तथािप ते समजले नव्हते कीं
आपल्यास अनथर् लागंू झाला आहे. 35 तेव्हां परमेश्र्वरानें बण्यािमनाला
इस्राएलापुढें मािरलें; असें इस्राएलाच्या संतानानी त्या िदवसीं
बण्यािमन्यांच्या पचंवीस हजार आिण शभंर पुरुषांचा नाश केला; ते सवर्
तरवारीने लढणार ेहोते. 36बण्यािमण्याच्या संतानांनी तर पिहलें कीं
आपण मारले गेलों; हें असें झालें कीं इस्राएली मनुष्यानी िगब्यावर जे
दबाधारी ठेिवले होते, त्यांचा भरवसा धिरला म्हणून ती पळून बण्यािमनी
माणसांस िठकाण िदल्हें. 37 तेव्हां दबाधायार्ंनी ठ्तावली करून िगब्यावर
घाला घातला आिण त्यानी धावत जाऊन त्या सवर् नगरला तरवारीने
मािरलें. 38 तेव्हां दबघारयासंगती इस्राएली माणसांचा संकेत होता कीं
त्यांनी नगरांतून उंच धूर चढवावा. 39नतंर इस्राएली माणसानी लढाईत
तोंड िफरिवलें; तेव्हां बण्यािमनी इस्राएली माणसांतले सुमार ेतीस पुरुष
यांस हाणून पडंू लागले, कां तर त्यांनी म्हटलें कीं, "िनश्चये पािहल्या
लढाईसािरखे ते आमच्यापुढे मारलच जातात." 40नतंर नगरांतून घुराचा
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लोट उंच चढंू लागला, तेव्हा बण्यािमनानी आपल्या पाठीमागें दृष्टी
लािवली, तर पाहा, संपूणर् नगराचा जाळ आकाशांत चढला. 41 तेव्हां
इस्राएली माणसें िफरलीं, आिण खन्यािमनी माणसांची घालमेल झाली;
कारण कीं त्यानी पिहलें कीं आपल्यास अनथर् लागंू झाला आहे.
42यास्तव ते िफरून इस्राएलाच्या माणसांपुढून रानाच्या वाटेने पळाले;
तथािप लढाई ध्यासीं लगाटली, आिण जे दसुऱ्या नगरन्तले त्यानीही
आपल्याम्ध्यें त्यांचा नाश केला. 43 हे तर बण्यािमनांस वेढून त्यांच्या
पाठीस लागले, आिण यानी िगब्यास्मोर पूवेर्कडे त्यांस अनायासेकरून
तुडिवलें. 44असीं बण्यािमनान्तलीं अठरा हजार माणसे पडलीं; ते सवर्
शूर पुरुष होते. 45आिण दसुर ेिफरून रानांत रीम्मोन खडकावर पळून
गेले; तथािप त्यानी त्यांतले पांच हजार पुरुष सडकांवर वेंचून घेतले,
आिण गीडोमापयर्ंत त्यांच्या पाटीसीं लगटून त्यांतले दोन हजार पुरुष
मािरले. 46असे त्या िदवसीं बन्यािमनांतले जे पडले, ते सवर् तरवारीचे
लढणार ेपचंवीस हजार पुरुष होते; ती सवर् शूर माणसें होतीं. 47परतंु
साहाशें पुरुष िफरून रानांत िरम्मोन खडकावर पळून गेल, आिण ते
िरम्मोन खडकावर चार िमहीने रािहले. 48नतंर इस्त्राएली माणसानी मागें
िफरून बन्यामीण्याच्या संतानाव्र जाऊन नगरातलीं माणसे व पशुही
िजतके सापडले, तीतक्यांस तरवारीने िजवें मािरलें, अणखी जीं नगरें
आढळलीं त्य सवार्ंस आग लािवली.

इस्त्राएली माणसानी िमजप्यांत असी शपथ वािहली होती
की, "आमच्यांत कोणीिह आपली कन्या बण्यािमनाला
बायको करून न द्दावी." 2नतंर लोक देवाच्या मिंदरास

जाऊन तेथें देवापुढें आजपयर्ंत रािहले, आिण आपली वाणी उंच करून
फार रडले. 3आिण त्यानी म्हटलें, " हे इस्त्राएलाच्या देवा परमेश्र्वरा,
इस्त्राएलांत असे कां झालें कीं आज इस्त्राएलांतून एक वंश नाहीसा झाला
आहे." 4नतंर दसुऱ्या िदवसीं असें झालें कीं लोकांनी पाहाटेस उठून
तेथें वेडी बांिधली, आिण होम व शांितकारक यज्ञ केले. 5 तेव्हां
इस्त्राएलाच्या संतानानी म्हटलें, "इस्त्राएलाच्या सवर् वंशांत जो सभेत
परमेश्र्वराजवळ चढून आला नव्हता, असे कोण आहे? कां तर जो
परमेश्र्वराजवळ िमजप्यांत चढून आला नाहीं त्यािवषयीं असी मोठी
शपथ होती कीं, त्याला मारावें." 6नतंर इस्त्राएलाच्या संतानानी आपला
भाऊ बन्यामीन यािवषयीं पश्र्वात्ताप करून म्हटलें, "आज
इस्त्राएलातला एक वंश छेदला' गेला; 7 जे उरलेले त्यांस
बायकाहोण्यािवषयीं आम्ही काय करंू? कारण िक आम्ही
परमेश्र्वरावरून शपथ वािहली कीं, आम्ही आपल्या कन्यांतल्या कोणी
त्यांस बायका करून देणार नाहीं." 8यास्तव त्यांनी म्हटलें, "
इस्त्राएलाच्या वंशांतला जो कोणी िमजप्यात परमेश्र्वराजवळ चढून
आला नाहीं; असा कोण आहे?" तेव्हां पाहा, याबेश िगलादांत कोणी
छावणीच्या सभेंत आला नव्हता. 9कां कीं लोकाची झडती घेतली गेली,

तेव्हां पाहा, याबेश िगलादार तेथल्या राहणाऱ्यांतला कोणी तेथें आला
नव्हता. 10यास्तव सभेने शूर तरणे असे बारा हजार पुरुष ितकडे
पाठिवले, आिण त्यांस असी आज्ञा िदल्ही कीं, "तुम्ही जाऊन याबेश
िगलादाच्या राहणाऱ्यांस बायका पोरांसुद्धा तरवारीने मारा. 11आिण
तुम्हाला जें करायचें तें हेंच कीं सवेर् पुरुषांचा, आिण ज्या सवर् िस्त्रयांसीं
पुरुषानी संग केला आहे, त्यांचाही नाश करावा." 12 तेव्हा याबेश
िगलादाच्या राहणाऱ्यांमध्यें ज्यांनी पुरुषाच्या संगकरून माणसाला
जािणलें नव्हतें, अशा चारशें कुमारी त्यांस िमळाल्या; आिण त्यानी त्यांस
खनान देशांत िशलोजवल छावणींत आणलें. 13 तेव्हां सवर् सभेने िरम्मोन
खडकावर जीं बन्यामीन्याचीं संतानें हातीं त्यांकडे पाठवून त्यांचे
समाधान करून बोलािवलें. 14यास्तव त्या वेळेस बन्यािमनी माघारें
आले, आिण यानी यावेश गीलादांतल्या ज्या िस्त्रया बांधिवन्या होत्या,
त्य त्यांस बायका करून िदल्ह्या; परतंु त्या त्यांस पुऱ्या' झाल्या नाहींत.
15तर लोकानी बन्यािमनािवषयीं पश्र्वात्ताप केला, कारण कीं
परमेश्र्वराने इस्त्राएलाच्या वंशांत िंखडारें केलें होतें. 16यास्तव सभेच्या
विडलांनी म्हटलें, "जे उरलेले त्यांस बायकाहोण्यािवषयीं आम्ही काय
करावे? का कीं बन्यािमण्याच्या िस्त्रयांचा नाशझाला? 17अणखी त्यानी
म्हटलें, "इस्त्राएलासून एक वश खोडला न जावा, म्हणून बन्यािमनाच्या
ठरलेल्यांसवतन प्राप्त व्हावें. 18आिण आमच्याने आपल्या कन्यांतून
त्यांस िस्त्रया करून देववत नाहींत." कां तर इस्त्राएलाच्या संतानानी
असी शपथ वािहली होती कीं, "जो बन्यामीनाला स्त्री करून देतो, त्यावर
शाप असो." 19नतंर तें बोलले, "पाहा, िशलोमध्ये परमेश्र्वरासाठीं सन
वषार्च्या वषीर् असतो; ते बेथएलाच्या उत्तरसे आहे, जी सडक
बेथएलापासून शखेमास चढून आती, ितजपासून पूवेर्कडे आिण लबानो
याच्या दिक्षणेस आहे. 20तर त्यांनी बण्यािमनाच्या संतानांस असी
आज्ञा िदल्ही कीं "तुम्ही द्राक्षमल्यामधं्यें द्वा धरा. 21मग तुम्ही न्याहाळून
पाहा; जेव्हां िशलोनतल्या कन्या नाचायाला ताफ्यानी िनघतात, तेव्हां
तुम्ही द्राक्षमळ्यांतून िनघून प्रत्यकाने आपल्यासाठीं िशलोतल्या
कण्यातून स्त्री धरून घ्यावी, मग बन्यामीनाच्या प्रांतास जावें. 22नतंर
जेव्हां त्यांचे बाप िकवा त्यांचे भाऊ ब्रादी होऊन आमच्याजवळ येतील,
तेव्हां असें होईल कीं आम्ही त्यांसी बोलंू, 'तुम्ही त्यांिवषयी आम्हावर
कृपा करा, कां तर लढाईत आम्ही त्यांतील एकएकासांठी स्त्री घरून
ठेिवली नाहीं; आणखी तुम्ही त्यांस देऊन या प्रसंगी दोषी झालां नाही."
23यास्तव बण्यािमण्याच्या संतानानी तसें केलें कीं आपल्या
गणतीप्रमाणें ताफ्यांतून बायका धिरल्या, त्या त्यांनी िहरावल्या. नतंर ते
माघारें आपल्या वतनावर गेले, आिण तेथलीं नगरें बांधून त्यांत रािहले.
24 ते त्या वेळेस इस्त्राएलाचीं संतानें तेथून आपापल्या वंशाकडे व
आपापल्या वतनावर गेला. 25 त्या िदवसांत इस्त्राएलावर कोणी राजा
नव्हता; प्रत्येक आपापल्या िदसण्यांस जें बरें, तें करीत होता.

शास्ते 20:41 141 शास्ते 21:25



1 2

रूथरूथ

मग असे झाले की,शास्ते राज्य करत असता त्या देशात
दषु्काळ पडला. आिण यहूदातील बेथलेहेम येथील कोणी एक
माणूस आपली पत्नी व दोन मुलांसह मवाब देशी गेला.

2आिण त्या माणसाचे नाव अिलमलेख आिण त्याच्या पत्नीचे नाव नामी
होते व त्याच्या दोन मुलांची नावे महलोन व िखल्लोन अमून ती एफ्राथा
यहूदातील बेथलेहेम येथील होती.ती मवाब देशी राहण्यास गेली .
3आिण नामीचा पती अलीमलेख मरण पावला आिण ितच्या दोन
मुलांबरोबर ती राहत होती. 4आिण त्या दोघांनी दोन मवाबी िस्त्रयांं
बायका केल्या.एकीचे नाव अपार् आिण दसुरीचे नाव रूथ होते.आिण ते
तेथे जवळपास दहा वषेर् रािहली. 5मग महलोन व िखल्लोन मरण पावले
.याप्रमाणे नामी आपल्या पतीस व दोन मुलास अतंरली. 6परमेश्र्वराने
आपल्या लोकांस अन्न पुरिवले आहे आिण मदत केली आहे हे ितने
ऐकले तेव्हा आपल्या दोन्ही सुनांसह ती मवाब देशातून परत यहूदा
देशात जाण्यास िनघाली. 7आिण ती आपल्या दोन्ही सुनांसह राहत
होती त्यािठकाणाहून परत यहूदा देशास जाण्यास िनघाली. 8आिण
नामी आपल्या दोन्ही सुनांस म्हणली,"तुम्ही दोघी आपआपल्या
आईच्या घरी जा.तुम्ही जशी मेलेले आिण माझ्यावर दया केली तशी
परमेश्र्वर तुमच्यावर करो." 9परमेश्र्वर करो आिण तुम्हाला दसुऱ्या
पतीच्या घरी िवसावा िमळो आिण ितने त्यांचे चुबनं घेतले व त्या
मोठ्याने रडू लागल्या. 10आिण त्या ितला म्हणाल्या आम्ही
तुझ्याबरोबर तुझ्या लोकांकडे योणार . 11नामी म्हणाली, माझ्या
मुलींनो, परत जा, तुम्ही मजबरोबर कां येता? माझ्या पोटी का आणखी
पुत्र आहेत की ते तुमचे पती होतील? 12माझ्या मुलींनो माघारी जा.मी
आता म्हातारी झाले आहे.पती करण्याचे माझे वय नाही .जर मला पती
िमळण्याची आशा आहे असे मी म्हटले तरी व आज रात्रीच तो िमळाला
आिण मला पुत्रही झाले, 13तरी ते मोठे होऊपयर्त तुम्ही त्यांची वाट
पाहाल कां?तुम्ही पतीिशवाय राहाल का? माझ्या मुलींनो तुम्हाला
होणाऱ्या द;ुखासाठी मी द;ुखी होत आहे ,कारण परमेश्र्वराचा हात
माझ्यािवरूध्द पडला आहे. 14आिण ितच्या सुना मोठा आवाज काढून
आिण पुन्हा रडू लागल्या. अपार्ने आपल्या सासूचे चंुबन घेतले.परतंु
ितला धरून रािहली. 15मग ती ितला म्हणाली, ऐक तुझी जाऊ
आपल्या लोकांकडे व देवाकडे परत गेली आ्रहे तर तूही आपल्या
जावेच्या मागून जा. 16आिण रूथ म्हणाली मला सोडून जा आिण
माझ्यापासून दरू जा अस मला सांगू नका तुम्ही िजथे जाल ितथे मी
येईल, तुम्ही िजथे राहाल ितथे मी राहीलतुमचे लोक ते माझे लोक
,तुमचा देव तो माझा देव. 17तुम्ही मराल ितथे मी मरील व ितथेच मला
पुरले जाईल.मरणािशवाय कश्यानेही तुमचा माझा िवयोग झाला तर
परमेश्र्वर मला िशक्षा करो िंकवा त्यापेक्षा अिधक करो. 18आिण रूथने
आपल्याबरोबर जाण्याचा दृढिनश्र्चय केला आहे हे नामीने पािहले तेव्हा
ितने ितच्याबरोबर वादिववाद करण्याचे थांबवले 19मग त्या दोघी
बेथलेहेमात चालत पोहचल्या.आिण बेथलेहेमात आल्यावर सवर् नगर
त्याच्यासाठी हेलावून गेले आिण िस्त्रया म्हणू लागल्या,"हीच का ती
नामी?' 20आिण ती त्यांना म्हणाली,"मला नामी म्हणी नका,तर मला
कडू म्हणा कारण सवर्समथार्ने मला फारच कडूपणाने वागवले आहे.
21मी भरलेली गेले आिण परमेश्र्वराने मला िरकामी परत
आणले,परमेश्र्वराने माझ्यािवरूध्द साक्ष िदली आहे आिण त्या
सवर्समथार्ने मला द:ुखीत केले आहे म्हणून तुम्ही मला नामी का म्हणता
22याप्रमाणे नामी आिण ितची मवाबी सून रूथ िहला घेऊन मवाब
देशातून परत आली आिण त्या बेथलेहेमात आल्या तेव्हा सातूचा
हगंामास आरभं झाला होता.

आिण नामीच्या नवऱ्याचा एक नातेवाईक होता.तो अलीमलेख
याच्या कुळांतला असून मोठा धनवान होता. त्याचे नाव बवाज
असे होते. 2आिण मवाबी रूथ नामीला म्हणाली,मला शेतात

जाऊ दे, म्हणजे ज्याची कृपादृष्टी म्झ्यावर होईल त्याच्यामागून मी सरवा
वेचीत जाईल. तेव्हाितने म्हटले जा मुली. 3मग ती िनघून शेतात गेली,
आिण कापणी करणाऱ्यांच्या मागे वेचू लागली, तेव्हा अलीमलेखाच्या
कुळातला बवाज याच्या शेताच्या भागात जाण्याचा योग ितला घडून
आला 4आिण पहा बवाज बेथलेहेम गावातून शेतात परत आला तेव्हा
तो कापणी करणाऱ्यास म्हणाला,"परमेश्र्वर तुम्हाबरोबर असो". आिण
त्यांनी उत्तर िदले" परमेश्र्वर तुला आशीवार्िदत करो." 5मग बवाज
कापणी करणाऱ्यांस म्हणाला ही तरुण मुलगी कोणाची? 6कापणी
करणाऱ्यांवर देखरखे करणाऱ्याने म्हटले नामीबरोबर मवाब देशाहून
आलेली ही मवाबी मुलगी आहे 7ती मला म्हणाली कृपाकरून कापणी
करणाऱ्यांच्या मागून पेंढ्यांमधला सरवा मला वेचू दे .ती तेथे येऊन
सकाळपासून आतापयर्त वेचीत आहे, थोडा वेळ मात्र ती घरांत बसली
होती. 8बवाज रूथेस म्हणाला,मुली, तू माझे ऐकतेस ना? तू दसुऱ्याच्या
शेतात सरवा वेचावयास जाऊ नको,येथेच माझ्या तरून नोकिरणीबरोबर
राहा. 9 हे ज्या शेताची कापणी करत आहत त्याकडे नजर ठेवून
त्यांच्यामागून जा.मी ह्या माणसास तुला स्पशर् न करण्याची सूचना िदली
आहे ना? आिण तुला तहान लागेल तेव्हा भरून ठेवलेस्या पाण्याच्या
भांड्याकडे जा व त्यातील पाणी पी. 10 तेव्हा ती बवाजापुढे दडंवत
घालून म्हणाली, मज परक्या स्त्रीवर कृपादृष्टी करून माझा समाचार
घेतला याचे कारण काय? 11आिण बवाज ितला म्हणाला,तुझा पती
मेल्यापासून तू आपल्या सासूशी कशी वागलीस व तू आपल्या
आईविडलांना व जन्मदेश सोडून तुला जे लोक परीिचय नाहीत अशा
लोकांत तू आलीस ही सिवस्तर मािहती मला िमळाली आहे.
12परमेश्र्वर तुझ्याकृतीचे फळ तुला देवो. इस्त्राएलाचा देव परमेश्र्वर
याच्या आश्रयास तू आली आहेस, तो तुला पुर ेवेतन देवो 13मग ती
म्हणाली ,माझ्या धन्या आपली कृपादृष्टी मजवर राहू द्यावी.मी आपल्या
कोणत्यािह दासीच्या बरोबरीची नसून आपण मजशी ममतेने बोलून माझे
समाधान केले आहे. 14आिण भोजनाच्यावेळी बवाज ितला म्हणाला,
इकडे ये, भाकर खा.ह्या कढीत आपली भाकर बुडव. त्या कापणी
करणाऱ्यांच्या पकं्तीस ती बसली व त्यांनी ितला हुरडा िदला. तो ितने
पोटभर खाल्ल्यावर काही िशल्लक रािहला. 15ती सरवा वेचावयास
िनघाली तेव्हां बवाजाने आपल्या गड्यास सांिगतले, ितला पेढ्यांत वेचू
द्या, मना कर नका. 16आिण चालता चालता पेंढ्यातून सूठमूठ टाकत
जा. ितला वेचू द्या, ितला धमकावू नका. 17 ितने याप्रकारे
संध्याकाळपयर्त सरवा झोिडला त्याचे एफाभर सातू िनघाले. 18 ते
घेऊन ती नगरात गेली. ितने काय वेचून आणले ते ितच्या सासूने
पािहले. तसेच ितने पुर ेइतके खाऊन उरलेले आणले होते तेिह ितला
िदले. 19 ितच्या सासूने ितला िवचारले, आज तू कोठे सरवा वेचला?हे
काम कोठे केलेस?ज्याने तुझा समाचार घेतला त्याचे कल्याण होवो. मग
आपण कोणाच्या शेतात काम आज केले ते ितने सासूस सांिगतले.ती
म्हणाली ज्या माणसाच्या शेतात काम केले त्याचे नाव बवाज. 20नामी
आपल्या सुनेस म्हणाली, ज्या परमेश्र्वराने जीवंतावर व मृतांवरिह
आपली दया करण्याचे सोडले नाही, तो त्याचे कल्याण करो.नामी ितला
आणखी म्हणाली,हा माणूस आपल्या नातलगापकैीआहे, एवढेच नव्हे तर
आपले वतन सोडिवण्याचा त्यास अिधकार आहे 21मग मवाबी रूथेने
सांिगतले की तो मला म्हणाला की माझे गडी सवर् कापणी करत तोपयर्त
त्याच्या मागोमाग राहा. 22नामी आपली सून रूथ िहला म्हणाली, मुली,
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तंू त्याच्याच नोकिरणीबरोबर जावे, इतरांच्या शेतात तू लोकांस िदसू नये
हे बर.े 23याप्रकार ेसातूचा आिण गव्हाचा हेगाम संपेपयर्त ितने
बवाजाच्या नोकिरणीबरोबर सरवा वेचला.आिण ती आपल्या सासूबरोबर
रािहली.

आिण ितची सासू नामी ितला म्हणाली, तुझे कल्याण व्हावे
म्हणून तुजसाठी एखादे स्थळ मला पाहावयास नको काय?
2तर हे पाहा, ज्याच्या नोकिरणीबरोबर तू रािहलीस तो बवाज

आपला नातलग नव्हे काय? तो आज रात्रीं खळ्यांत सातू उफणणार
आहे. 3तर तंू शुध्द होऊन,सुगधंीत तेल लावून,वस्त्र बदलून खळ्यात
जा,पण त्याचे खाणेिपणे संपेपयर्त तू त्याच्या नजरसे पडू नको. 4तो
कोठे िनजतो ते पाहून ठेव आिण तो िनजला म्हणजे तंू जाऊन त्याच्या
पायांवरचे पांघरून काढून तेथें िनजून राहा. मग काय करावयाचे ते तोच
तुला सांगेल. 5ती म्हणाली, तुम्ही सोगता ते सवर् मी करीन. 6 ितने
खळ्यात गेल्यावर आपल्या सासूच्या सांगण्याप्रमाणे केले. 7खाणेिपणे
झाल्यावर त्याचे मन प्रलन्न होऊन तो जाऊन धान्याच्या राशीच्या
बाजूला झोपला. मग ती गपचूप जाऊन त्याच्या पायांवरचे पांघरून
काढून तेथे झोपली. 8मग मध्यरात्री झाल्यावर तो दचकून जागा झाला
आिण वर डोके करून पाहतो तो आपल्या पायांपाशी कोणी स्त्री
झोपलेली आहे असे त्याच्या दृष्टीस पडले. 9 तेव्हा तो ितला म्हणाला ,
तंू कोण आहेस?ती म्हणाली, मी आपली दासी रूथ आहे,या आपल्या
दासीला आपल्या पांघरूणाखाली घ्या.कारण आमचे वतन सोडिवण्याचा
अिधकार आपल्याला आहे 10तो म्हणाला, मुली, परमेश्र्वर तुझे
कल्याण करो, तंू पिहल्यापेक्षा दसुऱ्या खेपेस अिधक प्रेमळपणा
दाखिवलास.कारण धनवान िंकवा गरीब अशा कोणािह तुरुणांच्यामागे
गेली नाहीस. 11तर मुली घाबरू नकोस,तंू म्हणतेस तसे मी तु्झ्या
संबधंाने करतो. कारण माझ्या गांवच्या सवर् लोकांना मािहत आहे की तू
सदगुणी स्त्री आहेस 12मी तुझे वतन सोडवावयास जवळचा नातलग
आहे खरा,तथािप माझ्याहूनही जवळचा आणखी एक नातलग आहे.
13तू रात्रभर येथे राहा,आिण सकाळी तो तुजसंबधंाने नातलगाचे काम
करण्यास तयार झाला तर बरचे आहे.त्याला ते करू दे. पण
तुझ्यासंबधंाने नातलगाचे काम करण्यास तयार झाला नाही तर,
परमेश्र्वराच्या िजवीताची शपथ, तर ते मी करीन.सकाळपयर्त झोपून
राहा. 14ती त्याच्या पायाशी झोपून रािहली, आिण मग माणूस
माणसाला ओळखतो त्याच्या अगोदर उठली,कारण बवाजाने ितला
सांिगतले होते की खळ्यात कोणी स्त्री आली होती हे कोणाला कळता
कामा नये. 15तो ितला म्हणाला, तुझ्या अगंावरची चादर आणून पसरून
धर. ितने ती पसरल्यावर त्यानें सहा मापे सातू माहून ितच्या पदरात
टाकले व ितच्या खांद्यावर ठेवले.मग तो गावात गेला. 16सासूकडे ती
आली तेव्हा ती ितला म्हणाली, माझ्या मुली, कसे काय झाले? तेव्हा त्या
माणसाने कायकाय केले ते ितने ितला सगळे सांिगतले. 17 ितने
सांिगतले की सहा मापे सातू त्याने मला िदले.तो म्हणाला, आपल्या
सासूकडे िरकाम्या हाताने जाऊ नको. 18ती म्हणाली, मुली, या गोष्टींचा
कसा काय पिरणाम होतो हे समजेपयर्त तंू स्वस्थ राहा. कारण आज तो
मनुष्य ह्या गोष्टींचा शेवट लावल्यािशवाय राहावयाचा नाही.

आता बवाज वेशीत जाऊन बसला.आिण इतक्यात बवाज
ज्या जवळच्या नातेवाईकाबद्दल बोलला होता तोिह तेथे
आला.तेव्हा हा त्याला म्हणाला,येथे यऊन बस. तोिह तेथे

जाऊन बसला. 2आिण गावातील दहा वडील पुरुषास बोलावून आिण
म्हणाला, तुम्ही इकडे येऊन बसा. आणतेिह बसले. 3मग तो त्या
जवळच्या नातेवाईकीस म्हणाला, मवाब देशातून नामी आली आहे. ती
तुझ्या माझ्या बधंू अलीमलेख याच्या शेताचा भाग िवकत आहे. 4आिण
तुला हे कळवावे, आिण येथे या बसलेल्यासमोर आिण माझ्या
विडलजनांसमोर तू तो िवकर ध्यावा.तो जर खडंणी भरून सोडवशील
तर मला सांग, म्हणजे मला कळेल, कारण खडूंन घेण्यास तुझ्यािशवाय
कोणी नाही, आिण तुझ्यानतंर मी आहे.मी खडूंन घेईल 5मग बवाज
म्हणालाज्या िदवशी ते शेत नामीच्या हातून िवकत घेशील त्यािदवशी
मेलेल्याची बायको मवाबी रूथ िहच्याकडूनिह तुला ते िवकत घ्यावे
लागेल,त अशासाठी की मेलेल्याचे नाव त्याच्या वतनाला चालावे.
6आिण तो जवळचा नातलग म्हणाला, माझ्याच्याने ते आपल्याकडे
खडंणी भरून सोडवत नाही.सोडवले तर माझ्या वतनाचा माझ्याकडून
िबघाड होईल.माझ्याने ते खडंणी भरून सोडवत नाही, म्हणून माझा
खडूंन घेण्याचा अिधकार तू घे. 7वतन खडंणी भरून सोडिवण्याची व
त्याची अदलाबदल करून व्यवहार पके्क करण्याची पूवीर् इस्त्राएलात एक
पध्दत होती की मनुष्य आपल्या चपला काढून दसुऱ्यास देत असे. 8तो
जवळचा नातलग बवाजास म्हणाला, तूच ते िवकत घे.आिण असे म्हणून
त्याने आपल्या चपला काढल्या. 9आिण बवाज त्या विडल जनास व
सवर् लोकांस म्हणाला, आज तुम्ही साक्षी आहात की जे काही
अलीमलेखाचे आिण िखल्लोन व महलोन यांचे होते ते सवर् मी नामीच्या
हातून घेतले आहे. 10याखेरीज महलोनाची स्त्री मवाबी रूथ माझी पत्नी
म्हणून ितचा िस्वकार करतो.ते यासाठी की मयताचे नाव त्याच्या
वतनाच कायम रहावे,मयताचे नाव त्याच्या भाऊबदंातून व गावच्या
वेशीतून नष्ट होऊ नये. 11 तेव्हा वेशीतील लवर् लोक व वडील जन
म्हणाले, आम्ही साक्षी आहो,ही जी स्त्री तुझ्या घरी येत आहे ितचे
इस्त्राएल घराण्याशी स्थापना करणाऱ्या राहेल आिण लेआ यांच्यासारखे
करो.एफ्राथा येथे भरभराट आिण वेथलेहेमांत कीतीर् होवो. 12आिण
तामारचे्या पोटी यहूदापासून झालेल्या पेरसेाच्या घराण्यासारखे तुझे
घराणे यानववधूच्या पोटी परमेश्र्वर जे संतान देईल त्याच्यासारखे होवो.
13मग बवाजाने रूथेशी लग्न केले व ती त्याची पत्नी झाली. तो
ितच्यापाशी गेला तेव्हा परमेश्र्वाराच्या दयेने ितच्या पोटी गभर् राहून
ितला पुत्र झाला. 14 तेव्हा बायका नामीस म्हणाल्या, परमोश्र्वर
धन्यवािदत असो, कारण तुला जवळत्या नातलगािशवाय राहू िदले
नाही.आिण त्याचे नाव इस्त्राएलाल प्रिसध्द होवो. 15आिण तो तुला
पुन्हा जीवन देणारा व म्हातारपणी सांभाळणारा असा होईल,कारण जी
सून तुझ्यावर प्रीती करते, जी सात मुलांपेक्षा तुला अिधक आहे,ितला तो
झाला आहे 16 तेव्हा नामीने ते बालक घेतले,आिण आपल्या उराशी
धरून ती त्याची दाई झाली. 17आिण नामीला मुलगा झाला असे म्हणून
शेजारणीनी त्याचे नाव ओबेद ठेवले.तो इशायाचा िपता व दािवदाचा
आजा झाला. 18आता ही पेरशेाची वंशावळ आहे.पेरसे हेस्त्रोनाचा िपता
झाला, 19 हेस्त्रोन रामचा िपता झाला आिण राम अम्मीनादाबाचा िपता
झाला, 20आिण अम्मीनादाब नहशोनाचा िपता झाला आिण नहशोन
सल्मोनाचा िपता झाला , 21आिण सल्मोन बवाजाचा िपता झाला आिण
बवाज ओबेदाचा िपता झाला 22ओबेद इशायाचा िपता झाला आिण
इशाय दावीदाचा िपता झाला.
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1 शमुवशमुवेेलल

,एफ्राईमाच्या डोंगराळ प्रदेशातील,रामाथाईम-सोफीम यातला
एक माणूस होता,व त्चाचें नाव एलकाना, होते:तो यरोहामाचा
मुलगा,तो एलीहूचा मुलगा,तो तोहचा लगा,तो सूफाचा

मुलगा,तो एलकाना एफ्राईमी होता. 2 , त्याला दोन बायका होत्या,एकीचे
नांव हन्ना वदसुरीचे नाव पिनन्ना होते.पिनन्नेला लेकर ेहोती,परतंु हन्नेला
लेकर ेनव्हती. 3 .आिण तो माणूस नगराहून प्रितविर्ष िशलो येथे सनै्यांचा
यहोवाचे भजनपूजन करायला व यज्ञिह करायला जात असे.तेथे एलीचे
दोन मुलगे ङफनी व िफनहास यहोवाचे याजक होते. 4 .आिण
एलकानाने यज्ञ करायचा द्वस आला म्हणजे तो आपली बायको पिनन्ना
िहला व ितचे सवर् मुलगे ितच्या सवर् मुली यांना वाटे देत एसे. 5 ,परतंु
हन्नेला तो दपु्पट वाटा देई,कारण हन्नेवर तो प्रीती करत असे.पण
यहोवाने ितचे गिरभस्थान बदं केले होते. 6आिणयहोवाने ितचे गभर्स्थान
बद केले होते यामुळे ितला िखन्न करण्यासाठी ितचीवरैीण ितला फारच
िचडवी. 7आिण त्यानें प्रितवषीर् असेच केले.डेव्हा ती यहोवाच्या मिंदरात
दाई तेव्हा ही ितला असाच त्रास देई,म्हणून ती रडत असे व खात नसे.
8 .तेव्हा ितचा नवरा एलकाना ितला म्हणे,हन्ना,तू कां रडतेस?कां खात
नाहीस? आिण तुझे ह्रदय कां दिुखत आहे?मी तुला दहा मुलांपेक्षा बरा
नाही काय? 9मग त्यांनी िशलो येथे खाणेिपणे संपवल्यावर हन्ना
उठली.आिण एली याजक मिंदराच्या खांबाजवळच्या आपल्या
िंसहासनावर बसला होता. 10 तेव्हा ती िजवात कडू अशी होती,आिण ती
यहोवाजवळ प्राथर्ना करून फार रडली. 11आण नवस करून बोलली,हे
सनै्याच्या यहोवा, जर तू आपल्या दासीचे दखु पाहशीलच व माझी
आठवण करशील,व तुझ्या दासीला िवसरणार नाहीस वदोसीला पुरूष
संतान देशील,तर मी त्याला त्याच्या आयषु्याच्या सवर् िदवसात
यहोवाला देईल, आिण वस्तरा त्याच्या डोक्यावर िफरणार नाही.
12आिण असे झाले की, ती यहोवाच्यापुढे प्राथर्ना करीत असतां एलीने
ितच्याच्या तोंडाकडे लक्ष लवलें. 13 . हन्न् तर आपल्या ह्रदयात बोलत
होती,ितचे ओठ मात्र हालले, पण ितची वाणी ऐकू आली नाही,म्हणून ती
दारू प्याल्यामुळें  मस्त झालेली असेल असें एलीला वाटले. 14 तेव्हां
एली ितला म्हणाला,केवढा वेळ तू मस्त राहशील?तंू आपले मद्य
आपल्यापासून दरू कर. 15आिण हन्ना उत्तर करून म्हणाली,असे
नाहीं,माझ्या प्रभू,मी दिुखत आत्म्याची बायको आहें,द्राक्षारस िंकवा मद्य
मी प्यालें नाही, तर मी आपला जीव यबोवापुढें ओतला आहें, 16 . तुझी
दासी दषु्ट बाई आहे असें तू गणू नको,कारण माझे के्लश व यातना यांमुळे
मी येथवर बोलले आहें. 17मग एली उत्तर करून बोलला,सुखरूप जा व
इस्त्राएलाचा देव याच्यापाशी जें मागणें तंू मािगतले ते तो तुला देवो. 18 .
ती बोलली,तुझ्या, दासीवर तुझी कृपादृष्टी होऊ दे. मग ती बायको िनघून
आपल्या वाटेनें गेली, आिण ितनें खाल्लें व पुढें ितचे तोंड उदास नव्हते.
19आिण सकाळी त्यांनी उठून यहोवाचे भजनपूजन केले;मग ती िनघून
रामा येंथें आपल्या घरीं गेली.आिण एलकानानें आपली बायको हन्ना
िदला जाणले व यहोवानें ितची आठवण केली. 20 . आिण असें झाले की,
नेमलेली वेळ आल्यावर हन्ना गरोदर रािहलीव ितनें मुलाला जन्म िदला
आिण ितनें त्याचें नाव शमुवेल(म्हणजे देवापासून मािगतलेला) असे
ठेवलें;ती म्हणाली,कारण मी त्याला यहोवापासून मागून घेतलें. 21आिण
तो माणूस एलकाना आपल्या सवर् कुटंुबासुधादां यहोवाला वािर्षक यज्ञ
अपर्ण करायला व आपले नवस फेडायला वर गेला. 22परतंु हन्ना वर
गेली नाही,कारण ती आपल्या नवऱ्याला म्हणाली , मुलाचे दधू
तोडीपयर्त मी वर जाणार नाही,मग मी त्याला नेईल;आिण तो यहोवापुढे
हजर होईल व तेथेनेहमी वस्ती करील. 23 रवे्हां ितचा नवरा एलकाना
ितला म्हणाला, तुला बर ेवाटतें ते कर;तंूत्याचें दधू तोडीपयर्त राहा;केव

ळ यहोवा आपले वचन स्थािपत करो.मग ती बायको घरीं रािहली, व
आपल्या मुलाचें दधू तोडीपयर्त ितने त्याला स्तनपान िदलें. 24आिण
त्याचें दधू तोडल्यावर,ितने तीन गोहेर् वएक एफाभर सपीठ वद्राक्षारसाचा
एक बुधला घेऊन आपणाबरोबर त्याला िशलो येथें यहोवाच्या मिंदरात
नेले;तेव्हे मूल लहान होतें. 25मग त्यांनी एक गोऱ्हा कापला आिण
मुलाला एलीकडे आणले. 26आिण ती म्हणाली, माझ्या प्रभू,तुझा जीव
िजवंत आहे;माझ्या प्रभूजी बायको यहोवाची प्रथर्ना करीत येथें
तुझ्याजवळ उभी रािहली होती ती मीच आहें. 27यामुलासाठीं मी प्राथर्ना
केली आिण जी माझी मागणी मीं यहोवापाशीं मािगतली होता ती त्यानें
मला िदली आहे. 28 म्हणूनच मी तो यहोवाला उसना िदला आहे,तो
वांचेल तोपयर्त तो यहोवाला उसना िदलेला आहे,तेव्हां तेथें त्यानें
यहोवाचें भजनपूजन केलें.

,मग हन्ना प्राथर्ना करून म्हणाली,माझे ह्रदय यहोवाच्या
ठायी.आनदं पावत आहे,माझे शृंग, यहेवाच्या ठायी इचं केललें
आहे,माझें मुख माझ्या शत्रूवर मोठे केलेले आहे, कारण मी

तुझ्या तारणांत आनदं पावलें आहे. 2यहोवासारखा कोणी पिवत्र
नाही,कारम तुझ्यावाचून कोणी नाही;आमच्या देवासारखा कडकही
कोणी नाही. 3 .अित गिर्वष्टपणाने आणखी बोलंू नका;तुमच्या रोंडातून
बढाई न िनघो,कारण यहोवा ज्ञानाचा देव आहे;त्याच्याकडून कृत्यें
तोललीं जातात. 4पराक्रम्याचीं धनुष्यें मोडलेली आहेत,आिण जे
अडखळले तेबलानें वेष्टीलेल अहेत. 5 जे तृपेत होते ते अन्नासाठीं
मोलमजुरी करीत आहेत,आिण जे भुकेले होते ते तसे रािहले नाहीत; जी
वांझ होती ितनें सातात जन्म िदला आहे,आिण िजला फार लेकरें आहेत
ती अशक्त झाली आहे. 6यहोवा िजवें मारतो व िजवंत करतो; तो
अधोलोकास नेतो ववर आणतो; 7यहोवा दिरद्री करतो व धनवान
करतो; तो नीच करतो,तो उंचिप करतो,तो दिरद्र्याला धुळीतून वर
उठवतो; तो िभकाऱ्याला उिकरड्यावरून उठवून उङें  करतों; 8यासाठी
कीं त्यांना सरदारांमध्यें बसवावे व त्यांना गौरवाते िंसहासन प्रप्त
व्हावें;कारण पृथ्वीचे खांब यहोवाचे आहेत, त्यानें त्यांवर जग ठेंवले आहे.
9तो आपल्या भक्तांचे पाय संभाळील, परतंु दषु्ट अधंारांत िन:शब्द केले
जातील, कारण बळानें कोणी माणूस प्रबल होणार नाही, 10यहोवाशी
िवरोध करणार ेफोडून टाकले जातील; आकाशांतून तो त्याच्यावर गजर्ना
करील;यहोवा पृथ्वीच्या शेवटांचा न्याय करील;तो आपल्या राजाला
शिक्त देईल,आिण आपल्या अिभिषक्ताचें शृंग उंच करील. 11मग
एलकाना रामा येथें आपल्या घरीं गेला.आिण तो मूल एली
जायजकासमोर यहोवाची सेवा करंू लागला. 12 एलीते मुलगे नीच
माणसें होतें ;ते यहोवाला ओळखत नव्हते. 13आिण लोकांजवळ
त्यायाजकांची रीत अशी होती कीं कोणी मनुष्य यज्ञ अपर्ण करंू सागला
तेव्हां मांस िशजत असतां याजकाचा चाकर मांस उचलण्याची आंकडी
आपल्या हातीं घेऊन येई, 14व परातीत िंकवा तपेल्यांत, िंकवा
कढईत,िंकवा पातेल्यांत ती मारी, आिण जें सवर् आंकडी धरून काढी तें
याजक आपणासाठी घेई;जे इस्त्राएल िशलो येथें येत त्या सवार्ंना ते तसेच
करीत असत, 15आिण त्यांनी मेद जाळण्याच्या आधीच याजकाचा
चाकर येऊन यज्ञ करणाऱ्याला म्हणत णसे कीं,याजकासाछी मांस
भाजण्यास दे, कारण तो तुझ्यापासून िशजलेलें मांस घेणार नाहीं,तर
कच्चेंघेईल. 16आिण जर त्या मनुष्यानें त्याला असे म्हटले की,अगोदर ते
मेद जाळतीलच मग तुझ्या िजवाती इच्छा होईल तेवढें तंू घे;तर तो
म्हणे,असे नको,पण तंू आतांच दे,नाही तर तें मी बळानें घेईन. 17हें त्या
तरुणांचे पाप यहोवाच्यापुढें फार मोठें होतें, कारण मनुष्यें यहोवाच्या
अपर्णाला कंटाळली. 18शमुवेल मूल तर तागाचें एफोद कमरसे वेिष्टलेला
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असतां यहोवाचीं सेवा करीत होता. 19आिण त्याची आई त्याच्यासाठीं
लहान अगंरखा करीत असे,आिण तो अगंरखा आणून त्यालादेत असे,
20आिण एलकानाला व त्याच्या बायकोला एली आशीवार्द देऊन म्हणत
असे,जें तुम्ही यहोवाला उसने िदलें त्याबद्दल यहोवा या बायकोपासून
तुला संतान देवो,मग तीं आपल्या घरी जात असत, 21आिण यहोवानें
हन्नेती भेट घेतली म ती गरोदर झाली,ितनें तीन मुलांनाव दोन मुलींना
जन्म िदला, आिण शमुवेल मूल यहोवाच्यासमोर वाढत गेला. 22आिण
एली फार म्हातारा होत,आिण आपले मुलगे सवर् इस्त्रेलांशीं कसे वागले
आिम सभामडंपाच्या दाराजवळ ज्या बाया सेवा करीत त्यांच्यांपाशीं ते
कसे िनजले,हें सवर् त्यानें ऐकलें. 23 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला,तुम्ही अशीं
कृत्यें कां करतां? कारण त्यां तुमची कुकमेर्ं या सवर् लोकांपासून मी ऐकत
आहें. 24माझया मुलांनो, असें करू नका,कारण जें वतर्मान मी ऐकतों ते
बरें नाहीं;तुम्ही यहोवाच्या लोकांना अपराध करायला लावतां. 25जर
कोणा माणसानें माणसांिवरुध्द पाप केलें तर त्याच्यासाठी कोण िवनतंी
करील?तरी ते आपल्या बापाचा बोध ऐकेनात.कारण त्यांना िजवें मारावें
असें यहोवाच्या मनांत होतें. 26आिण शमुवेल मुलगा मोठा होत
चालला,आिण यहोवाच्या व मनुष्यांच्यािह कृपेत चांगला वाढत होता.
27आिण देवाचा अक माणूस एलीकडे येऊन म्हणाला,यहोवा असें
ण्हणतो,तुझ्याबापाचें घराणें िमसरात फारोच्या घरी दास्यात राहत
असतां मी त्याला प्रगट झालों नाहीं काय? 28आिण त्यानें माझा याजक
व्हावें, माझ्या वेदीकडे धूप जाळायला वरतीं जावें, माझ्यासमोर एफोद
धारण करावें म्हणून मीं त्याला सवर् इस्त्रएलाच्या वंशारून िनवडून काढले
नाही काय? आिण इस्त्राएलाच्या संतानांनी अग्नीतून केलेली सवर् अपर्णे
मी तुझ्या बापाच्या घराण्याला िदलू नाहीत काय? 29तर तुम्ही जो माझा
यज्ञ व जें माझें अपर्ण मी आपल्या मिंदरात आज्ञािपलें त्यांना तुम्ही कां
लाथ मारतां? आिण माझे लोक इस्त्राएलयांच्या सवर् अपर्णातील जी
उत्तम त्यांकडून आपणाला पुष्ट करण्यास माझ्यांपेक्षा आपल्या मुलांना तंू
कां अिधक मानतोस? 30यामुळे यहोवा इस्त्राएलांचा देव म्हणतो की,तुझे
घराणें वतुझ्या बापाचे घराणें माझ्यासमोर िनरतंर चालेल, असें मां म्हटलें
खर/े; परतंु आतां यहोवा असें म्हणतो,ही गोष्ट माझ्यापासून दरू
होवो,कारण जे मला मानतात त्यांचा मान मी करीन,आिण जे मला तुच्छ
मानतात ते अवमान पावतील. 31पाहा,असे िदवस येत आहे की ज्यात
मी तुझा भुज व तुझ्या बापाच्या घराण्याचा भुज कापून टाकीन, आिण
तुझ्या घराण्यात कोणी म्हातारा होणार नाही. 32आिण इस्त्राएलाला जें
सवर् वभैव देव देईल त्यामध्यें माझ्या व,तीत तंू शत्रूला पाहाशील, आिण
तुझ्या घराण्यात कधी कोणी म्हातारा होणार नाही. 33आिण तुझा जो
माणूस मी आपल्या वेदीपासून काढून टाकणार नाही तो तुझे डोळे क्षीण
करणारा व तुझ्या ह्रदयाला खेद देणारा होईल, व तुझ्या घराण्याची लवर्
ततंित ऐन तरुणपणात ंमरले. 34आिण तुझे दोघे मुलगे हफनी व
िफनहास यांच्यावर जें येईल तेंच तुला िचन्ह होईल; ते दोघेिह एकाच
िदवशीं मरतील. 35आिण मी आपणासाठीं िवश्र्वासू याजक उभा करीन;
तो माझ्या ह्रदयात व माझ्या अिभिशक्तापुढें तो िनरतंर चालेल. 36आण
असें होईल कीं तुझ्या घराण्यात जो कोणी रािहलेलाव असेल तो येऊन
रुपाच्या तुकड्यासाठीं व भाकरीच्या तुकड्यासाठीं त्याच्यापुढे नमन
करील,आिण म्हणेल की,मी तुला िवनतंी करतों, मीं भकरीचा तुकडा
खावा म्हणून मला याजकपदांतलें एखादें काम दे.

आिण शमुवेल मूल अलीच्यासमोर यहोवाची सेवा करीत
होता;आिण यहोवाचें वचन त्या िदवसात िवरळ होते, वारवंार
कांही दशर्न होत नव्हते, 2आण त्या वेळेस असें झाले की एली

आपल्या िठकाणी िनजला होता; आिण त्याचे डोळे मदं झाल्यामुळें
त्याला िदसत नव्हते; 3आिण देवाचा दीप अजून िवझला नव्हता,आिण
देवाचा कोश यहोवाच्या मिंदरात होता तेथें शमुवेलिनजला होता,
4आिण यहोवानें शमुवेलाला हाक मारली, तेव्हां तो म्हणाला, मी येथें
आहें. 5मग तो एलीकडे धावत जाऊन म्हणाला,मी येथे आहे,कारण तंू
मला बोलावलें. आिण त्यानें म्हटले,मी बोलावले नाही, परत जाऊन
नीज.तेव्हा तो जून िनजला. 6मग यहोवानें, शमुवेला,अशी हाक
मारली;तेव्हा शमुवेल उछून एलीकडे जाऊन म्हणाला, मी येथें
आहे,कारण तू मला बोलावले.त्याने उत्तर केलें, माझ्या मुला, मी
बोलावले नाही,परत जाऊन नीज. 7शमुवेलानें तर अजून यहोवाला
ओळखले नव्हते, आिण यहोवाचे वचन अजून त्याला प्रगट झालें नव्हतें.

8 .मग यहोवाने शमुवेलाला पुन्हा ितसऱ्याने हाक मारली; तेव्हा तो उठून
अलीकडे जाऊन म्हणाला , मी येथे आहें,कारण तू मला बोलावले.
9 तेव्हां एलीला समजले की, यहोवाने मुलाला हाक मारली आहे. मग
अली शमुवेलाला म्हणाला, तंू जून नीज, आिण असे होऊ दे की जर तो
तुला मारील तर असे म्हण, हे यहोवा, बोल, कारण तुझा सेवक एकत
आहे. मग शमुवेल जाऊन आपल्या िठकाणी िनजला. 10आिण यहोवा
येऊन उभा रािहला, आिण पबवीर्प्रमाणें त्यानें, शमुवेला, शमुवेला,अशी
हाक मारली, रवे्हां शमुवेल म्ङमाला,बोल, कारण तुझा सेवक ऐकत
आहे. 11मग यहोवानें शमुवेलाला म्हटलें, पाहा, इस्त्राएलात मी अशी
एक गोश्ट करणार आहें कींजो कोणी ती ऐकेल त्याचे दोन्ही वान
भणभणतील, 12जें मीं एलीच्या घराण्यािवषयीं सांिगतले तें सवर्
रर्रभंापासून शेवटपिरयत मी त्या िदवशीं त्याच्या िवरुध्द करीन.
13कारण मीं त्याल सांिगतले की,जो अन्याय त्याला मािहत आहे
त्यामुळें  मी त्याच्या घराण्याला िनरतंर न्यायदडं करीन,कारण त्याच्या
मुलांनी आपणावर शाप आणला, तरी त्यानें त्यांना आवरले नाही.
14यामुळे एलीच्या घराण्यािवषयी मी अशी शपथ केली आहे की,यज्ञ व
अपर्ण यांकडून एलीच्या घराण्याचा अन्याय कधीिह दरू होणार नाही.
15नतंर शमुवेल सकाळपतर् िनजला;मग त्यानें यहोवाच्या मिंदराची दारें
उघडली;पण शमुवेल एलीला हा साक्षात्कार कळवायला भ्याला. 16मग
एलीनें शमुवेलाला हाक मारून म्हटलें, माझ्या,शमुवेला.तेव्हां तो
म्हणाला,मी येथे आहें. 17मग त्यानें म्हटलें,जी गोष्ट यहोवा तुझ्याशी
बोलला ,ती काय आहे? मी तुला िवनती करतो, ती माझ्यापासबन गुप्त
ठेवू नका;ज्या गोष्टी त्याने तुला सांिगतल्या त्यांतलें कांही जर तू
माझ्यापासून गुप्त ठेवशील तर देव तुझे तसें व त्यापेक्षां अिधकही करो,
18 तेव्हाम शमुवेलानें सवर् गोष्टी त्याला सांिगतल्या,व त्याच्यापासून कांही
गुप्त ठेवले नाही.मग तो म्हणाला,तो यहोवा आहे;त्याला बर ेवाटेल ते तो
करो. 19आिण शमुवेल वाझत गेला आिण यहोवा त्याच्यासेगती
होता,आिण त्याने त्याच्या सवर् गोष्टीतून काही खाली पडू िदले नाही.
20आिण शमुवेल यहोवाचा भिवश्यवादी व्हायला स्थिपलेला आङे, असें
दानापासून बरै- शेब्यापयर्त सवर् इस्त्राएलांनी ओशखलें. 21आिण
िशलोत यहोवा पुन; िदसला,कारण यहोवा िशलो येथें यहोवाच्या
वचनाकडून शमुवेलाला प्रगट झाला.

.आिण शमुवेलाचा ळब्द सवर् इस्त्राएलांवर होता.इस्त्राएल तर,
पिलष्ट्यांशी लढायला गेले,आिण ते एबन-एजराजवळ उतरले
व पिलिष्ट अफेक येथें उतरले. 2 . मग पिलष्ट्यांनी

इस्त्राएलािवरुध्द लढाई मांडली, आिण लढाई होऊं लागल्यावर इस्त्राएल
पिलष्ट्यापुढे पराभव पावले;आिण तांनी रानांत फौजेतले सुमार ेचार
हजार पुरूष मारले. 3मग लोक छावणीत आल्यावर इस्त्रेलांचे वडील
म्हणाले, आज यहोवाने आम्हांस पिलष्य्यांपुढे कां मारले.? आपण
यहोवाच्या कराराचा कोश िशलाहून आपल्याकडे आणू,ं अशासाठी कीं,
त्याने आम्हांमध्ये येऊन आमच्या शत्रूच्या हातातून आमचे तारण करावे.
4मग लोकांनी िशलोकडे माणसे पाठवलीं आिण करंूबाच्या वर राहणारा
सनै्यांचा यहोवा याच्या कराराचा कोश तेथून आणला:; आिण तेथें एलीचे
दोन मुलगे, हफनी व िफनहास हे देवाच्या कराराच्या कोशाबरोबर होते.
5आिण यहोवाचा कराराचा कोश छावणीत आला सवर् इस्त्राएल अशा
मोठ्या शब्दानें ओरडले कीं भूिमिह दणाणली. 6 तेव्हा पिलष्टी या मोठ्या
ओरडण्याचा शब्द ऐकून म्हणाले, इब्र्यांच्या छावणीत हा मोठा पुकारा
कशाचा असेल?मग त्यांना कळले की,यहोवाचा कोश छावणीत आला
आहे. 7 तेव्हा पिलष्टी भ्याले,कारण ते म्हणाले, आम्हास हायहाय!कारण
अशी गोष्टअद्याप कधीं घडली नाही. 8आम्हास हायहाय! या समथर्
देवांच्या हातांतून आम्हास कओण सोडवील?ज्यांनी िमसऱ्यांना रानांत
सवर् प्रकारच्या पीडांकडून हाणलें ते देव हेच आहेत. 9अहो पिलष्ट्यांनो,
धयैर् धरा व शूर व्हा; जसे इब्री तुमचे ताकर झाले तसे तुम्ही त्यांचे चाकर
होउं नये म्हणून शूर होऊन लढा. 10 ,मग पिलष्टी लढले.तेव्हा
इस्त्राएलांचा पराभव हून ते प्रत्येक आपपल्या डेऱ्याकडे पळून गेले वफार
मओठा घात झाला ,कारण इस्त्राएलांचे तीस हजार पायदळ पडले.
11आिण त्यांनीं देवाचा कोश घेतला िण एलीचे मुलगे हफनीव िफनहास
हे मेले. 12 त्यािदवशी एक बन्यािमनी माणूस आपली वस्त्रे फाडून
आपल्या मस्तकावर धूळ घालून सनै्यांतून िशलो येथें धावत आला.
13आिण तो आला तेव्हा पाहा,एली रस्त्याच्या बाजूला आपल्या
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आसनावर बसून वाट पहात होता,कारण देवाच्या कोशाकिरता त्याचे
ह्रदय कांपत होतें; आिण त्या माणसाने नगरात येऊन ते वतर्मान
सांिगतले तेव्हां सवर् नगर मोठ्यानें ओगडंू लागलें. 14आिण एलीनें
ओरडण्याचाशब्द ऐकून म्हटलें, हा गोंगाटाचा शब्द काय आहे? मग त्या
माणसानें उतावळीने येऊन एलीला सांिगतलें. 15 तेव्हां एली अठ्ठ्याणव
वषार्चा होता, आिण त्याचे डोळे मदं ढाल्यानें त्याला िदसत नव्हतें?. 16 .
आिण तो माणूस एलीला म्हणाला, मी सनै्यातून पळून आलों. मग हा
म्हणाला,माढ्या मुला,काय ढालें आहे,? 17तोव्हां ज्याने वतर्मान आणले
होतें त्याने उत्तर देऊन म्हटले,इस्त्राएल पिलष्ट्यापुढून पळाले, व
लोकांचा मोठा वध झाला,आिण तुझे दोघे मुलगे हफनी व िफनहास हे
मेले,आिण देवाचा कोश नेलेला आहे. 18आिण असेंझाले की त्यानें,
देवाचा कोश, असे उच्चारलें इतक्यात हा आपल्या आसनालरून दाराच्या
बाजूला मागें पडला,आिण तो म्हातारा व जड माणूस असल्यानें त्याची
मान मोडून तो मेला.आिण त्यानें चाळीस वषेर् इस्त्राएलाचा न्याय केला
होता. 19 तेव्हां त्याची सून िफनहासची बायको गरोदर होती, ती प्रसूत
होणार पोती; देवाचा कोश नेलेला आहे व आपला सासरा व आपला
नवरा हे मेले आहेत, असें वतर्मान ऐकताच ती लवून रर्सूत झाली, कारण
ितला कळा लागल्या होत्या. 20आण ितच्या मरणाच्या वेळे, ज्या बाया
ितच्याजवळ उभ्या होत्या त्यांनी ितला म्हटलें, िभऊ नको, कारण तंू
मुलाला जन्म िदला आहे. परतंु ितनें उत्तर केले नाहीं व लक्ष िदले नाही.
21आिण मुललाचे नांव ईखाबोद(म्हणजे, वभैव कोठें?)असें ठेवून म्हटलें
की, इस्त्राएलापासून वभैव िनघून गेलें आहे, कारण देवाचा कोश नेलेला
होता, आिण ितचा सासरा व ितचा नवरा हे मेले होते. 22आिण ती
म्हणाली, इस्त्राएलापासून वभैव गेलें आहे, कारण यहोवाचा कओश
नेलेला आहे.

आिण पिलष्टयांनीं देवाचा कोश घेतला होता, तो त्यांनी एबन-
एजराहून अश्दोदास नेला. 2आिण पिलष्टयांनीं देवाचा कोश
घेतला, तो त्यांनी दागोनाच्या देवळात नेऊन दागोनाच्याजवळ

ठेवला. 3मग अस्दोदकर दसुऱ्या िदवशी पहाटेस उठले तेव्हां पाहा,
यहोवाच्या कोशापुढें दागोन भूमीवर पालथा पडला आहे. तेव्हा त्यांनी
दागोन उचलून घेउन त्याच्या िठकाणी परत ठेवला. 4मग ते दसुऱ्या
िदवशी पहाटेस उठल्यावर पाहा, यहोवाच्या कोशापुढे दागोन भूमीवर
पालथा पडला आहे,आिण दागोनाचें डोकें  व त्याच्या हाताचे दोन्ही पजें
तोडलेले उंबऱ्यावर पडले आहेत;दागोनाचे धड तेवढें त्याला रािहले होतें.
5याकिरतां आजपयर्त दागोनाचे याजक व दागोनाच्या घरांत जाणार ेते
अश्दोदकर दागोनाच्या उंबऱ्यावर पाय ठेवत नाहीत. 6मग अश्दोदकरवेर
यहोवाचा भारी हात ढाला व त्यानें त्यांचा नाश केला, म्हणजे अश्दोदाला
म त्याच्या सीमेला मूळव्याधीकडून हाणलें. 7 तेव्हां अश्दोदकर हें पाडून
म्हणाले,इस्त्राएलाच्या देवाचा कोश आम्हामध्यें राहू नये, कारण त्याचा
हात आम्हांवर व आमच्या दागोन देवावर भारी झाला आहे. 8मग त्यांनीं
माणसे पाठवून पिलष्ट्यांच्या सवर् सरदारांना आपणाकडे एकवट करून
म्हटलें, इस्त्राएलाच्या देवाच्या कोशाचे आम्दी काय करावे? ते
बोलले,इस्त्राएलाच्या देवाचा कोश गथाला न्यावा,मग त्यांना
इस्त्राएलाच्या देवाचा कोश तेथे नेला. 9मग असें झाले कीं, त्यामनी तो
तेथें नेल्यावर, त्या नगरातीलीं सहान मोठीं माणसें हाणली आिण त्यांना
मूलव्याधी सागला. 10मग त्यांनी देवाचा कोश एक्रोनाला पाठवला;
आिण असें झालें की, देवाचा कोश एक्रोन येथें आला तेव्हा एक्रोनकर
ओरडून बोलले, आम्हांला व आमच्या लोकांना मारायला इस्त्रालाच्या
देवाचा कोश त्यांनी आमच्याकडे आणला आहे. 11मग त्यांनी माण,
पाठवून पिलष्ट्यांच्या सवर् सरदांना एकवट करून म्हटलें, इस्त्रेलाच्या
देवाचा कोश पाठवून द्या;त्यानें आम्हाला व आमच्या लोकांना मारू नये
म्हणून त्यानें आपल्या िठकाणीं परत जावें.कारण सवर् नगरास मारक
उपद्रव झाला होता;तेथें देवाचा हात फार भारी झाला होता. 12आिण जी
माणसें मेली नाहीत त्यांस मूळव्याधीन ंहाणलें, आिण नगराचा आकांत
वर आकाशाकडे गेला.

आिण देवाचा कोश पिलष्ट्यांच्या देशात सात मिहने रािहला.
2आण पिलष्ट्यांनी याजकांना व दवैप्रश्र्न पाहणाऱ्यांना
बोलावून त्यांन ैम्हटलें, यहोवाच्या कोशाचें आम्ही काय करावे?

तो त्याच्या िठकाणी कसा पाठवावा हे आम्हास सांगा. 3 तेव्हां ते बोलले,
तुम्ही इस्त्राएलाच्या देवाचा कोश माघारा पाठवाल तर तो िरकामा पाठवू

नका,तर त्याबरोबर दोषांकिरता अपर्ण अवश्य पाठवावे, म्हणजे तुम्हीव
िनरोगी व्हाल;आिण त्याचा हात तुम्हावरून का दरू दोत नाही हें तुम्हास
मािहत होईल. 4 तेव्हां हे म्हणाले,जे दोषाकिरता अपर्ण त्याबरोबर आम्ही
पाठवायचे ते काय असावे? आिण ते बोलले ,पिलष्ट्यांचा सरदारांच्या
संख्ये प्रमाणे पाच सोन्याचे मूळव्याधीचे मोड व पांच सोन्याचे उंदीर ;
कारण तुम्हा सवार्वर व तुमच्या सरदारांवर एकच पीडा आली होती.
5 म्हणून तुम्ही तुमच्या मूळव्याधीच्या मोडांच्या मूतीर् व तुमते जे उंदीर
शेताचा नांश करतात त्याच्या मूिर्त करा, आिण तुम्ही इस्त्राएलाच्या
देवाला मान द्या. म्हणजे कदािचत तो आपला हात तुम्हावरून व तुमच्या
देवावरून व तुमच्या शेतावरून हलका करील. 6तर िमसरी व फारो
यांनी जशी आपली द्रदये कठाण केली तशीं तुम्ही आपली ह्रदये कश्याल
कठीण करता?त्याने त्यांत्यामध्ये अद्भत कृत्यें केल्यावर त्यांनी त्यांना
जाऊ िदले नाही काय? 7तर ता एक नवी गाडी घेऊन तयार करा,
आिण ज्यांवर जंू कधी चढले नाही अशा दोन दभुत्या गायी घेऊन
गाडीला जंुपा, व त्यांची वासर ेत्याच्यापासून वेगळी करून घरी आणा.
8मग यहोवाचा कोश घेऊन गाडीवर ठेवा, आिण जे , सोन्याचे दािगने
तुम्ही दोषांकिरतां अपर्ण म्हणून पाठवून द्या. 9आिण पाहा,बेथ-
शेमेशाकडे त्याच्या सीमेच्या मागार्ने तो गेला तर त्यानें आम्हाला हें मोठे
अिरष्ट लावलें आहे, जर गेला नाही, तर त्याच्या हातानें आम्हाला मारलें
नाहीं, जें आम्हाला घडलें ते दवैानें घडले असें आम्ही समजंू. 10मग
त्यामाणसांनी तसे केले,म्हणजे त्यांनी दोन दभुत्या गायी घेऊन गाडीला
जंुपल्या,आिण त्यांची वासरें घरी बांधून ठेवली. 11मग त्यांनी यहोवाचा
कोश आिण तो डब्बा, सोन्याचे उंदीर व त्यांच्या मबळव्याधीच्या
मोडांच्या मूिर्त येसुध्दा,गाडीत ठेवला. 12मग गायी नीट वाट धरून बेथ-
शेमेशाच्या रस्त्यानें गेल्या; त्या मोठ्या मागार्नें जाताना हबंरत चालत्या,
उजवीकडे िंकवा डावीकडे िफरल्या नाहींत;आिण पिलष्ट्यांचे सरदार
बेथ-शेमेशाच्या सीमेपतर् त्यांच्यामागें गेले. 13 तेव्हां बेथ-शेमेशाचे शेतकरी
खोऱ्यात आपल्या गव्हाची कापणी करीत होते; आिण त्यांनी आपली
दृष्टी वर करून कोश पािहला तेव्हां तो पाहून ते आनदं पावले. 14मग
गाडी यहोशवा बेथ-शेमेशाकर चयाच्या शेतांत येऊन जेथें एक मोठा
दगड होता तेथें उभी रािहली; आिण त्यांनी गाडीचीं लाकडे तोहन गायी
यहोवाला होमापर्ण अशा अपर्ण केल्या. 15आिण लेव्यांनी, यहोवाचा
कोश व त्याबरबरचा ज्यांत सोन्याचे दािगने होते तो डबा हे उतरून त्या
मोठ्या दगडावर ठेवले, आिण बेथ-शेमेशाच्या माणसांनी त्या िदवशी
यहोवाला होमापर्णें व यज्ञ अपर्ण केले. 16आिण हें पािहल्यानतंर
पिलष्ट्यांचे पांच सरदार त्याच द्वशी एक्रोनास परत गेले. 17आिण जे
सोन्याच्या मूळव्याधीचे मोड पिलष्यांनी यहोवाला दोषांकिरतां अपर्ण
म्हणून पाठवले ते हे:अश्दोदकिरतां एक,गज्जकिरतां
एक,अश्कलोनाकिरतां एक ,गथाकिरता एक,एक्रोनाकिरता एक,
18आिण आबेलाचा मोठा दगड ज्यावर त्यांनी यहोवाचा कोश ठेवला,
तेथपयर्त पिलष्ट्यांची जी नगर,े म्हणजे तटबदंीची नगर ेव खेडीपाडीिह,
त्या पांच सरदांची होती,त्यांच्या संख्येच्याप्रमाणाने ते सोन्याचे
उदीरहोते; तो दगड आजपयर्त यहोशवा बेथ-शएमेशकर यांच्या शेतात
आहे. 19मग त्यानें बेथ-शेमेशाच्या मनुष्यांना मारलें, कारण त्यांनी
यहोवाच्या कोशाच्या आंत पािहलें होतें; त्याने लोकांतील पन्नास हजार
आिण सत्तर जण हाणले, आिण यहोवानें लोकांना मोठ्या वधानें हाणलें,
यामुळे लोकांनी शोक केला. 20 तेव्हा बेथ-शेमेशाची माणसे बोलली, हा
पिवत्र देव यहोवा याच्यासमोर कोणाच्यानें उभे राहवेल? त्याने
आम्हांपासून वरती कोणाकडेजावे? 21मग त्यांनी िकयार्थ-यारीमाच्या
रिहवाशांकडे दतू पाठवून म्हटलें की,पिलष्यांनी यहोवाचा कोश माघारा
आणला आहे, तुम्ही खाली येऊन तो आपणांकडे वरतीं न्या.

.मग िकयार्थ -यारीमाची माणसें आली आिण त्यांनी यहोवाचा
कोश नेला, व तो डोंगरावर अबीनादाबाच्या घरांत आणून
ठेवला, आिण त्यांनी त्याचा मुलगा एलाजार याला यहोवाचा

कोश राखायला पिवत्र केलें. 2आिण असें झालें का, कोश िकयार्थ-
यारीमांत रािहला त्या िदवसापासून बहुत काळ लोटला,म्हणजे वीस वषेर्
झाली,आिण इस्त्राएलाच्या सवर् घराण्याला यहोवाची ओढ लागली. 3मग
शमुवेल इस्त्राएलाच्या सवर् घराण्याशी बोलला,तो म्हणाला,जर तुम्ही
आपल्या सवर् ह्रदयानें यहोवाकडे िफरतां तर आपणापसून परके देव व
एष्टारोथ दरू करा, आिण तुम्ही आपली ह्रदयें यहोवाकडे लावून केवळ
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त्याचीच सेवा करा, म्हणजे तो तुम्हांस पिलष्याच्या हातातून ,डवील,
4मग इस्त्राएलाचें संतान बाल व अष्टरोथ दरू करून केवळ यहोवाची सेवा
करंू लागलें. 5आिण शमुवेल बोलला, सवर् इस्त्राएलांस िमस्पा येथें
एकवट करा, म्हणजे मी तुम्हासाठी यहोवाला िवनतंी करीन. 6मग ते
िमस्पात जमले, आिण त्यांनी पाणी काढून यहोवाच्या समोर ओतलें, व
त्या िदवशी उपास करून तेथे म्हटले, आम्हीं यहोवाच्या िवरूध्द पाप
केलें आहे.तेव्हां शमुवेलानें िमस्पात इस्त्राएलाच्या संतानाचा न्याय केला.
7आिण इस्त्राएलाची संतानें िमस्पांत जमली आहेत असें पिलष्यांनी
ऐकलें, तेव्हां पिलष्टयांचे सरदार इस्त्राएलावर चाल करून आले.तेव्हां
इस्त्राएलाची संतानें हे ऐकून भ्याली. 8आिण इसत्राएलाची संतानें
शमुवेलाला म्हणाली, यहोवा आमचा देव यानें आम्हास पिलष्टयांच्या
हातातून , सोडवावे म्हणून आम्हासाठी त्याच्याकडे आरोळी करण्याचें
सोडंू नको. 9मग शमुवेलानें तान्हे कोकरू घेऊन त्याचा सकल यज्ञ
सकल यज्ञ यहोवाला अपर्ण केला;आिण शमुवेलाने इस्त्रेळासाछी
यहोवाला ओरोळी केली, तेव्हां .यहोवाने त्याला उत्तर िदलें. 10आिण
शमुवेल होमापर्ण अपीर्त होता तेव्हा पिलष्टी इस्त्राएलाशी लढायला जवळ
आले; आिण त्यािदवशी यहोवाने पिलष्ट्यावर िवजेच्या मोठ्या
कडकडाटानें गजर्ना करून त्यांस घाबर ेकेले व इस्त्राएलापुढें त्यांचा मोड
झाला. 11 तेव्हा इस्त्राएलाची माणसें िमस्पातून िनघून पिलष्ट्यांच्या
पाठीस लागली, आिण बेथ-कारापयर्त त्यांना मारीत गेलीं. 12मग
शमुवेलाने एक दगड घेतला,आिण िमस्पाव शेन याच्यामध्यें तो उभा
केला आिण त्याला एबन -एजर(म्हणजे, साहाय्याचा दगड)असें नाव
ठेवून म्हटलें,येथपयर्त यहोवानें आमचें साहाय्य केले आहे.
13असेंपिलष्टी पराभूत झाले, आिण ते इस्त्राएलाच्या सीमेंत आणखी
आले नाहीत.आिण शमुवेलाच्या सवर् िदवसात यहोवाचा हात
पिलष्ट्यांच्या िवरूध्द होता. 14आिण एक्रोनापासून गथापयर्त जी नगरे
पिलष्ट्यांनी इस्त्राएलापासून घेतली होती तीं इस्त्राएलास परत
िमळाली;आिण त्याच्या सीमा इस्त्राएलाने पिलष्ट्यांच्या हातातून
घेतल्या;आिण इस्त्राएल व अमोरी यांच्यामध्ये शांतता होती. 15आिण
शमुवेलानें आपल्या आयषु्याच्या सवर् िदवसाततं इस्आएलाचा न्याय
केला. 16तो वषोर्वषीर् बेथलास व िगलगालास व िमस्पात अनुक्रमानें
जाई, आिण त्या सवर् िठकाणीं इस्त्राएलाचा न्याय करी. 17आिण रामा
येथें त्याचें परतून येणें होत असे, कारम तेथएं त्याचें घर होते, आिम
तेथएं तो इस्त्राएलाला न्याय करीत असे, आिण तेथे त्याने यहोवाला
अपर्णे अपार्यला वेदी बांधली.

.आिण असें झाले की शमुवेल म्हातारा झाल्यावर त्यानें आपले
मुलगे इस्त्राएलावर न्यायाधीश नेमले. 2 त्याच्या प्रथम
जन्मलेल्या मुलाते योएल व दसुऱ्याचे नाव अबीया असें होते;

बेरशेबा येथें ते न्यायाधीश होते. 3परतंु त्याचे मुलगे त्याच्या मागार्ने
चालत नसत, तर लाभाकडे वळून लांच खाऊन न्याय िवपरीत करीत
एसत. 4मग इस्त्राएलाचे सवर् वडील जमून रामा येथें शमुवेलाकडे आले.
5आिण ते त्याला म्हणाले,पाहा, तंू म्हातारा झालास,आिण तुझे मुलगे
तुझ्या मागार्ने चालत नाहीत; आतांसवर् राष्ट्र ांप्रमाणे आमचा न्याय
करायला आम्हावर राजा नेमून ठेव. 6परतंु आमचा न्याय करायला
आम्हांला राजा दे,असे जें त्यांनी म्हटले त्याबद्दल शमुवेलाला वाईट
वाटलें.मग शमुवेलानें यहोवाची रर्थर्ना केली. 7 तेव्हा यहोवा शमुवेलास
म्हणाला, लोक सांगतात त्या त्या सवार्त तंू त्यांचा शब्द ऐक, कारण
त्यांनी मला नाकारले आहे. 8मी त्यांना िमसरातून वर आणलें त्या
िदवसापासून आजपयर्त जी सवर् कामे त्यांनी केली त्याप्रमाणे त्यांनी हें
केले आहे, आिण मला सोडून अन्य देवाची सेवा त्यांनी केली; तसेंच
त्यांनी तुझ्याशी केलें आहे, 9तर आतां त्यांची वाणी अक, तथािप तंू
त्याच्याशीं खडसावून बोल व जो राजा त्याच्यावर राज्य करील त्याची
रीत त्यांना समजावून सांग. 10मग शमुवेलानें आपणाशीं ज्या लोकांनी
राजा मािगतला होता तांना यहोवाची सवर् वचनें सांिगतलीं. 11आिण
त्यानें म्हटलें, जो राजा तुम्हावर राज्य करील त्याची रीत अशी होईल;
तो तुमचे मुलगे घेऊन आपल्या रथांसाठीं व आपले स्वार होण्यासाठीं
ठेवील, आिण त्याच्या रथांपुढे ते धावतील. 12आिण तो त्यानाआपले
हजारांचे सरदार नेमून ठेवील,आिण जमीन नांगरायला व आपली िपकें
कापायला व आपली लढाईची शस्त्रे व आपली रथांची शस्त्रे करायला
ठेवील. 13आिण तो तुमच्या मुली हलवाइणी व स्वयपंािकणी व पोळ्या

करणािरणी होण्यास घेईल. 14आिण तुमचीं शेतें व तुमचे द्राक्षमळे व
तुमचे जतैुनाचे मळे जे उत्तम ते घेऊन तो चाकरांना देईल. 15आिण
तुमची िपकें  व तुमचे द्राक्षमळे चांचा दशमांश घेऊन, तो आपल्या
कारभाऱ्यांना देईल, 16आिण तुमचे दास, तुमच्या दासी व तुमचे चांगले
तरुण व तुमचे गाढव घेऊन तो आपल्या कामाला लावील. 17तुमच्या
मेंढरांचा दशमांश तो घेईल व तुम्ही त्याचे दास व्हाल. 18आिण त्या
िदवसात तुम्ही आपणांसाठी िनवडलेल्या राजामुळें  ओरडाल, परतंु
यहोवा त्या िदवसात तुम्हास उत्तर देणार नाही. 19पण लोक शमुवेलाचा
शब्द ऐकायला नाकारून म्हणाले, असें नाही,तर आम्हांवर राजा
पािहजेच; 20 म्हणजे आम्ही दसुऱ्या सवर् राष्ट्र ासारखे होऊ; आमचा राजा
आमचा न्याय करील व आम्हांपुढे चालून आमच्या लढाया लढेल,
21आिण शमुवेलाने लोकांते सवर् ऐकून यहोवाच्या कानात सांिगतले,
22मग यहोवा शमुवेलाशी बोलला,तंू त्यांचा शब्द ऐकून त्याच्यांवर राज्य
करायला राजा नेमून ठेव,तेव्हां शमुवेल इस्त्रएलाच्या मनुष्यांना
म्हणाला,तुम्ही प्रत्येक आपापल्या नगरास जा.

आिण बन्यामीनांतील एक माणूस होता त्याचें नांव कीश; तो
अबीयएलाचा मुलगा,तो सरोराचा मुलगा,तो बखोराचा
मुलगा,तो अिफयाचा लगा;तो बन्यामीनी माणूस मोठा परक्रमी

होता. 2आिण त्याचा शोल नावाचा मुलगा तरुण व संुदर होता व
इस्त्रएलाच्या संतानामध्यें त्याच्याहून कोणी संुदर नव्हता; सवर् लोक
त्याच्या खांद्यास लागत इतका तो उंच होता, 3आिण शौलाचा बाप कीश
याचीं गाझवें हरवली, तेव्हा कीश आपला मुलगा शौल याला
म्हणआला,आता तंू ऊठ,व चाकरांपकैीएकाला आपणाबरोबर
घे,जा,गाढवांचा शोध कर, 4मग तो एफ्राईमाच्या डोंगराळ रर्देशातून
जाऊन शलीशा पांतातून गेला,परतंु तीं सापडली नाहीत.मग ते शालीम
प्रातांतून गेले, येथें,ती नव्हती, आिण ते बन्यामीन्यांच्या प्रांतातून
गेले,परतंु त्यांना ती सापडली नाहीत. 5 ते सूफ प्रांतातून आल्यावर शौल
आपल्या बरोबरच्या चाकराला म्हणआला,चला,आपण माघार ेजाऊं,
नाहीतर माझा बाप गाढवांची काळजी सोडून आमची काशजी करील.
6 तेव्हा तो त्याला म्हणाला,आतां पाहा, या नगरात देवाचा माणूस
आहे,तो माणूस ,सन्मान्य आहे; जे तो सांगेल ते सवर् पूणर् होईलच; आतां
आपण तेथेंजाऊ म्हणजे आपण काय घेऊन जावे हें कदािचत तो
आम्हांस सांगेल. 7मग शौल आपल्या चाकराला म्हणाला,पण पाहा,
आपण जाऊं तर त्या माणसाला आपण काय घेऊन जावें? कारण
आमच्या भांड्यातल्या भाकरी संपल्या,आिण देवाच्या माणसाला भेट
देण्यासाठी काहीं रािहलें नाहीं; आम्हांजवळ काय आहे? 8 तेव्हा
चाकरानें शौलाला आणखी उत्तर देऊनम्हटले,पाहा,माझ्या,हातात पाव
शेकेल रुपे आहे;ते मी देवाच्या माणसालादेईन,म्हणजे तो आमची वाट
आम्हाला सांगेल. 9पूवीर् पाहणारा म्हणत. 10मग शौल चाकराला
म्हणाला,तुझे बोलणे ठीक आहे,चल, आपण जाऊ.तेव्हां ज्या नगरात
देवाचा माणूस होता तेथे ते गेले, 11 ते डोंगरावर नगराकडल्या चढणीवर
जात होते तेव्हां मुली पाणी भरायला बाहेर जात असतां त्यांना भेटल्या,
आिण ते त्यांना म्हणाले,पाहणारा येथे आहे काय? 12आिण त्यांनी
त्यांना उत्तर देऊन म्हटले,तो आहे, पाहा,तुझ्यापुढेच तो आहे.च आता
घाई करा,कारण तो नगरात आला आहे,कारण आज उंचस्थानात
लोकांना यकरायचा आहे. 13नतुम्ही मगरात जातानाच तो जेवायला
उंचस्थानी चढून जाण्याच्या आधी त्याची भेट होईल,कारण तो
येण्याच्या अगोदर लोक जेवणार नाहीत, कारण तो य 5 ला आशीवार्द
देतो, मग बोलावलेले जेवतात; तर आतां तुम्ही वर जा, कारण या वेळेस
त्याची भेट होईल. 14मग ते नगराकडे चढून गेले, आिण ते नगरात
जाऊन पोहचतात तो पाहा,शमुवेल उंचस्थानी चढून जायला िनघताना
त्याच्याकडे आला. 15शौलाच्या येण्यापूवीर् एक िदवस अगोदर यहोवा
शमुवेलाला खळवून म्हणाला होता, 16उद्यां सुमारें या वेळेस बन्यामीनी
प्रांतातून एक माणूस मी तुझ्याकडे पाठवीन, आिण माझे लोक इस्त्राएल
यांचा अिधकारी होण्यास त्याला तंू अिभषेक कर,आिण तो पिलष्ट्यांच्या
हातातून माझ्या लोकांना सोडवील; कारण मी आपल्या लोकांकडे
पािहले आहे,आिण त्यांची आरोळी माझ्याकडे आलीआहे. 17आिण
शमुवेल शौलाला पाहत असतां यहोवा त्याला म्हणाला,पाहा, ज्या
माणसािवषयी मी तुला सांिगतलें तो हाच आहे; हा माझ्या लोकांवर
अिधकार करील. 18मग शौल शमुवेलाजवळ वेशीत येऊन म्हणाला,मी
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तुला िवनतंी करतो, पाहणाऱ्याचें घर कोठे आहे तें मला सांग. 19 तेव्हा
शमुवेलाने शौलाला उत्तर देऊन म्हटले,पाहणारा मीच आहे; माझ्या पुढें
उंचस्थानी वर चला म्हणजे आज तुम्ही माझ्याबरोबर जेवाल, आिण
तुझ्या ह्रदयात जे आहे ते सवर् सांगूनसकाळीं मी तुला जाऊंदेईन.
20आिण तुझी गाढवे तीन िदवसांमागें हरवली त्यावर तंू आपलें िचत्त ठेवंू
नको,कारण ती सांपडली आहेत; आिण इस्त्राएलाची सवर् इच्छा
कोणाकडे आहे? तुझ्याकडे व तुझ्या बापाच्या सवर् घराण्याकढे ती आहे
की नाही ? 21 तेव्हा शौलाने उत्तर देऊन म्हटले ,मी
बन्यामीनी,इस्त्राएलाच्या वंशामध्ये सवार्हून धाकट्या वंशामतला नाही
काय? आिण बन्यामीनीच्या वंशांमध्यें सवर् घराण्यांपेक्षां माझे घराणे
लहान आहे की नाही? तर तंू माझ्याशी असें कशाला बोलतोस? 22मग
शमुवेलानें शौलाला व त्याच्या चाकराला बरोबर घेऊन भोजनशाळेत
आणले, आिण बोलावलेल्यांमध्यें त्यांना मुख्य िठकाणी बसवले;
बोलावलेले ते सुमार ेतीसजण होते. 23 तेव्ह ंशमुव्ल स्वयपंाक्याशी
बोलला,ज- वाटा मी तुला िदला होता व ज्यािवषयी मी तुला म्हटले होतें
की,हा तू आपल्याजवळ ठेव,तो आण. 24 तेव्हा स्वयपंाक्याने फरा व
त्यावर जें होतें तें घेऊन शौलापुढे ठेवले; मग तो बोलला, पाहा, जें राखून
ठेवलेंते आपणापुढे ठेवून खा, कारण नेमलेल्या वेळे पयर्त तें तुझ्यासाठी
राखून ठेवलेलें आहे; कारण मी म्हटलें होतें की,मी लोकांना बोलावले
आहे.असा त्या िदवशी शोल शमुवेलाबरोबर जेवला. 25आिण ते
उंचस्थानावरून खाली वगरात आल्यावर त्यानें घराच्या धाब्यावर
शौलाशी संभाषण केले. 26आिण ते पहाटेस उठले व उजाडण्याच्या
वेळएस असें झालें की,शमुवेलाने शौलाला घराच्या धाब्यावर बोलावून
म्हटले,मी तुला पाठवून द्यावें म्ङून ऊठ. तेव्हां शौल ऊठला, मग तो व
शमुवेल असे दोघेजण बाहेर गेले. 27 ते खाली लगराच्या शेवटास जात
एसतां शमुवेल शौलाला म्हणाला, चाकरानें आम्हांपुढें चालावे म्हणून
त्याला सांग, परतंु मी तुला देवाचे वचन ऐकावावें म्हणून तंू आधी थांब.
आिण ताकर पुढें चालला.

तेव्हां शमुवेलानें तेलाची कुपी घेऊन शौलाच्या डोक्यावर
ओतली, आिम त्याचें चंुबन घेईनम्टलें, यहोवाने तुला
आपल्या वतनावर अिधकारी होण्यास अिभषेक केला म्हणून

हेमझाले की नाही ? 2लआज तंू माझ्यापाजून गेल्यावर राहेलीच्या
कबरजेवळ बन्यामीनाच्या प्रांतात सेल्सह येथें तुला दोन माणसे
भेटतील, ती तुला हणतील की, ज्या गाढवांचा शोध करायला तंू गेला
होतास ती सांपडली आहेत, आिण पाहा, तुझा बाप गाढवांची काळजी
सोडून तुझी िंचता करीत आहे,तो म्हणतो,मी आपल्या मुलासाठी काय
करू? 3मग तेथून तंू पुढे जाऊन ताबोराच्या एलोनाजवळ पोहचशील
तेव्हां तेथें, तीन करडें नेणारा एक व तीन भाकरी नेणारा एक व
द्राक्षारसाची बुधली मेणारा एक ,अशी तीन माणसें देवाजवळ बेथेलाकडे
जात असतां तुला भटतील. 4आिण ती तुला खशुलप्रश्र्न करून तुला
दोन भाकरी देतील, त्या रंू त्यांच्या हातांतून घेशील. 5 त्यानतंर देवाच्या
डोंगराला, म्हणजे जेथें पिलष्ट्यांची चौकी आहे तेथे जाशील; आिण तंू
तेथे नगरास पोहच्यावर भिवष्यवाद्यांचा थवा व त्याच्यापुढे सतार व
संबळ व सनई ववीणा वाजवणार ेउंचस्थानावरून उतरत असतां तंू
त्यांना भेटशील व ते भिवष्यवाद करतील. 6आिण यहोवाचा आत्मा
पराक्रमानें तुझ्यावर येईल, आिण त्याच्याबरोबर तंू भिवष्यवाद करशील
व पालटून िनराळा माणूस होशील. 7आिण ह्या सवर् खणुा तुला प्रप्त
होतील तेव्हां एसें होवो की, तुला प्रसंग िमळेल तसें तंू कर, कारण देव
तुझ्याबरोबर आहे. 8 तेव्हां तंू माझ्या अगोदर खाली िगलगालास जा,
आिण पाहा,होमापर्णे अपर्ण करायला व शांत्यपर्णाचे य 5 करायला मी
खाली तुझ्याकडे येईन;मी तुझ्याकडे येऊन जें तुला करायचे आहे तें
तुला कळवीन तोपयर्त सात िदवस तंू माझी वाट पाहा. 9आिण असें
झाले की शमुवेलापासून जायला त्यानें आपली पाठ िफरवळ्यावर देवाने
त्याला दसुर ेह्रदय िदले.;आिण त्या सवर् खणुा त्याच द्वशी त्याला प्राप्त
झाल्या. 10आिण डोंगराजवळ ते आले तेव्हां पाहा, भिवष्यवाद्यांचा थवा
त्याला भेटला आिण देवाचा आत्मा पराक्रमानें त्याच्यावर आला व
त्याच्यामध्यें तो भिवष्यवाद करू लागला. 11 तेव्हा असें झाले की ,
ज्यांना पूवीर् त्याची ओळख होती त्या सवार्नी पािहलें की तो कीशाच्या
मुलाला हें काय झाले? शोल भिवष्यवाद्यांमध्ये आहे काय? 12 तेव्हा त्या
िठकाणाचा कोणी एक उत्तर करून बोलला,त्यांचा बाप कोण

आहे?यावरून अशी म्ण पडली की शोलिह भिवष्यवाद्यांमध्ये आहे काय?
13भिवष्यवाद करणें समाप्त केल्यावरतो उंचस्थानाकडे आला. 14आिण
शौलाचा काका त्याला व त्याच्या चाकराला म्हणाला,तुम्ही कोठे गेला
होता? तो बोलले, आम्ही गाढवांचा षोध करीत गलो, ती नाहीत असे
पाहून आम्ही शमुवेलाकडे गेलो. 15मग शौलाचा काका म्हणाला,मी
तुम्हाला िवनतंी करतों शमुवेल तुम्हाशी काय बोलला ते मला सांग.
16 तेव्हा शौल आपल्या म्हणाला काकाला म्हणाला,गाढवे सापडली असे
त्याने आम्हाला उघड सांिगतले.परतंु राज्यािवषयीची जी गो।ट शमुवेल
बोलले ती त्यानें त्याला सांिगतली नाही. 17मग शमुवेलानें लोकांना
िमस्पा येथे यहोवाजवळ बोलावले. 18 तेव्हा तो इस्त्राएलाच्या संतानाना
म्हणाला, यहोवा इस्त्राएलाचा देव असें म्हणतो, मी िमसरातून
इस्त्राएलास वर आणले आिण िमसऱ्याच्या हातातून व तुम्हास िपडणारी
जी राज्ये त्या सवार्च्या हातातून तुम्हास सोडवले. 19आिण तुमचा देव
जो स्वत:तुमच्या सवर् शत्रूपासून व तुमच्या संकटातून तुम्हास सोडवतो
त्याला तुम्ही आज नाकारले, आिण आम्हांवर राजा करून ठेव असें
त्याला म्हटले; तर आता आपल्या वंशाप्रमाणें व आपल्या
हजारांप्रमाणेयहोवाच्या समोर उभे राहा. 20ग शमुवेलानें इस्त्राएलाचे सवर्
वंश जवळ आणले तेव्हां बन्यामीनाचा वंश घेण्यात आला. 21मग त्याने
बन्यामीनाचा वंश त्यातील घराण्याप्रमाणे जवळ आणला,आिण मात्रीचे
घराणे आिम कीशाचा मुलगा शौल घेण्यात आला;पळ त्यांनी त्याचा शोध
केलातेव्हा तो सापडला नाही. 22मग त्यांनी यहोवाला आणखी िवचारले
की, तो माणूस इकडे िफरून येईल काय?तेव्हा यहोवाने उत्तर िदले,पाहा,
तोसामानामध्ये लपला आहे. 23मग त्यांनी धांवून त्याला तेथून आणले,
आिण तो लोकांमध्ये उभा रािहला .तेव्हा सवर् लोक त्याच्या खांद्यास
लागत इतका तो उंच होता. 24 तेव्हां शमुवेल सवर् लोकांना म्णाला,
त्याला शब्दानें बोलले, राजा वांचो. 25 तेव्हां शमुवेलाने राज्याची रीत
लोकांना सांिगतली, आिण ती एका पुस्तकात िलहून यहोवाच्या समोर
ठेवली.मग शमुवेलानें सवर् लोक एकेक आपापल्या घरी लावून िदले.
26शौलिह आपल्या घरीं िगबा येथे गेला आिण ज्यांच्या ह्रदयाला देवाने
स्पशर् केला अशा माणसांचा थवा त्यांच्याबरोबर गेला. 27परतंु िकत्येक
नीच माणसें बोलली, हा आम्हाला कसा तारील? आिण त्यांनी त्याचा
अनादर केला व त्याला काही भेट आणली नाही,तरी पण तो उगाच
रािहला.

मग नाहाश अम्मोनी यानें जाऊन याबेश- िगलादास वेढा
घातला. तेव्हां याबेशांतल्या सवर् माणसांनी नाहाशाला
म्हटले, आम्हाशी करार कर, म्हणजे आम्ही तुझी सेवाकरू.

2 तेव्हां नाहाश अम्मोनी त्यांना म्हणाला,मी तुम्हाशीं अशा अटीवर तो
करार करीन की, मी तुम्हातील प्रत्याकाचा उजवा डोळा फोडून सवर्
इस्त्राएलावर िंनदा आणीन. 3 तेव्हां याबेशाच्या विडलांनी त्याला म्हटले,
आम्हांला सात िदवसांचा एवकाश दे;म्हणजे इस्त्राएलाच्या सवर् प्रातांत
आम्ही दतू पाठवू;मग जर आमचे तारण करायला कोणी येत नसला तर
आम्ही बाहेर तुझ्याकडे येऊ. 4आिण त्या दतूांनी शौलाच्या िगब्याकडे
ये़ऊन या गोष्टी लोकांच्या कानावर घातल्या तेव्हां सवर् लोक हेल काढून
रडले. 5आिण ,पाहा, शोल रानातून ढोरांच्यामागें चालत आला, आिण
शोल म्हणाला,लोकांना कास झाले म्हणून ते रडतात? तेव्हां त्यांनी
त्याला याबेशातील माणसांचे वमार्न सांिगतले. 6 तेव्हां शौलाने ह्या गोष्यी
ऐकल्यावर देवाचा आत्मा पराक्रमानें त्याच्यावर आला, आिण त्याचा राग
फारच पेटला. 7मग बलैांची जोडी घोऊन त्याने त्यांचे तुकडे केले,
आिण दतूांच्या हातून ते इस्त्राएलाच्या सवर् प्रांतात पाठवून सांिगतलें की,
जो कोणी शौलाच्यामागे व शमुवेलाच्यामागें येत नाही त्याच्या बलैांना
असे करण्यात योईल. तेव्हां यहोवाचें भय लोकांवर पडले वते एकाच
माणसासारखे िनघून आले. 8मग त्यानें बेजेकांत त्यांची नोंद घेतली
आिण इस्त्राएलाचीं संतानें तीन लाख होती व यहूद्यांची माणसे तीस
हजार होती. 9 तेव्हां जे दतू आले होते त्यांना त्यांनी म्हटलें, याबेश
-िगलादाच्या माणसांस असें सांगा कीं, उद्यां सूयर् तापेल तेव्हां तुमचें
तारण होईल. मग दतूांनी जाऊन याबेशाच्या मनुष्यांना तसें सांिगतले;
तेव्हां ते आनदं पावले. 10मग याबेशांतील माणसांनी म्हटले,उद्यां आम्ही
बाहेर तुम्हाकडे येऊ,तेव्हा तुम्हाला बर ेिदसेल तें आमचे करा. 11मग
सकाळी असें झाले की,शौलाने लोकांच्या तीन टोळ्या केल्या, आिण
त्यांनी पहाटेच्या प्रहरी तळ्याच्यामध्यें येऊन िदवस तापेयर्त

1 शमुवेल 9:19 148 1 शमुवेल 11:11
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अम्मोन्यांना मारले; आिण असें झाले की, जे उरले त्यांतले दोन देखील
एका िठकाणी िमळाले नाहीत अशी त्यांची दाणादाण झाली. 12मग लोक
शमुवेलाला म्णाले ,शौल आम्हावर राज्य करील काय असें जो जो
बोलला तो कोण आहे? ती माणसें काढून दे, म्हणजे आम्ही त्याना िजवें
मारू. 13 तेव्हा शौल बोलला, आज कोणा माणसालािह िजवें मारायचें
नाही, कारण आज यहोवाने इस्त्राएलांत तारण केले आहे. 14 तेव्हां
शमुवेलानें लोकांस म्हटले, चला आपण िगलगालास जाऊन तेथें नव्यानें
राज्य स्थापू. 15मग सवर् लोक िगलगालास गेले आिण िगलगालात
त्यांनी यहोवाच्यासमोर शौलाला राजा केले, आिण तेथे यहोवाच्यासमोर
त्यांनी शांत्यपर्णांचे यज्ञ अपर्ण केले;तेव्हां तेथे शौल व इस्त्राएलाची सवर्
माणसें यांना फार आनदं केला.

आिण शमुवेलानें सवर् इस्त्राएलास म्हटलें, पाहा, जें तुम्हीं
मला म्हटलेम त्या सवार्िवषयी मी तुमचा शब्द ऐकून तुमहांवर
एक राजा नेमला आहे. 2तर आतां पाहा, राजा तुम्हांपुढे

चालत आहे आिण मी म्हातारा होऊन केस िपकलेला झालों आहें, आिण
पाहा, माझे मुलगे तुम्हाजवळ आहेत वमी आपल्या तरुणपणासून
आजपयर्त तुम्हापुढे चाललो आहे. 3मी येथे आहा; यहोवाच्यासमोर व
त्याच्या अिभिषक्तासमोर माझ्यािवरूध्द साक्ष द्या;मी कोणाचा बलै घेतला
काय?मी कोणाचा गाढव घेतला काय? 4मी कोणाला फसवले काय? मी
कोणावर बल्त्कार केला काय?िंकवा कोणाच्या हातून काही घेतलेिह
नाही. 5मग तो त्यांना म्हणाला, माझ्या हाती तुम्हास काही सापडलें
नाही यािवषयी आज यहोवा तुमच्यासंबधंानें साक्षी आहे आिण त्याचा
अिभिषक्त साक्षी आहे. आण ते म्हणाले,तो साक्षी आहे. 6नतंर शमुवेव
लोकांना म्हणाला,ज्याने मोशेला व अहरोनाला नेमले,आिम ज्याने
तुमच्या विडलांना िमसत देशातून काढून वर आणलें तो तर यहोवाच
आहे. 7तर आता िस्थर उभे राहा,म्हणजे यहोवाने न्यायीपणाची जी सवर्
कृत्ये तुम्हांसाठी व तुमच्या विडलांसाढी केली त्यािवषयी मी
यहोवासमोर तुम्हास बोध करतो 8याकोब िमसरात गेल्यावर तुमच्या
विडलांनी यहोवाकडे आरोळी केली,तेव्हा यहोवाने मोशेला व अहरोनाला
पाठवले, त्यांनी तुमच्या विडलांना िमसरातून काढून आणले आिण
यािठकाणी वसवले. 9पण यहोवा त्यांचा देव याला ते िवसरले,तेव्हा
त्यानें त्यांना हासोराचा सेनापित सीसरा याच्या हाती व पिलष्ट्यांच्या
हाती व मवाबाचा राजा याच्या हातीं त्यांना िवकले,आिण हे त्यामच्याशीं
लढले. 10 तेव्हां ते यहोवाला हाक मारून म्हणाले, आम्ही पाप केले
आहे, कारण आम्ही यहोवाला सोडून बाल देव आिण अष्टारोथ यांची
सेवा केली आहे,परतंु आता तंू आमच्या शत्रूच्या हातांतून आम्हास
सोडीव म्हणजे आम्ही तुझी सेवा करू. 11मग यहोवानें यरुब्बाल बदानव
इफताह व शमुवेल यांना पाठवून तुम्हाला तुमच्या चहूकडल्या शत्रूच्या
हातातून सोडवलें, आिण तुम्ही स्वस्थ रािहलां. 12परतंु अम्मोनाच्या
संतानाचा राजा नाहाश तुम्हावर आला असें तुम्ही पािहलें तेव्हा तुम्हा
मला म्हटले की,असें नको,तर आम्हावर राजा राज्य करो; तेव्हां यहोवा
तुमचा देव तुमचा देव राजा होता. 13तर आता जो राजा तुम्हीं िनवडला,
ज्याला तुम्ही मािगतलें तो पाहा; आिण पाहा,यहोवानें तुम्हावर राजा
ठेवला आहे. 14जर तुम्ही यहोवाचें भय धरून त्याची सेवा कराल व
त्याची वाणी ऐकाल आिण यहोवाच्या आजे्ञिवरुध्द बडं करणार नाही,
आिण जर तुम्ही व तुम्हावर राज्य करणारा तुमचा राजािह, यहोवा तुमचा
देव याला मानीत जाल तर बर े. 15परतंु तुम्ही यहोवाची वाणीन ऐकून
त्याच्या आजे्ञच्यािवरुध्द बडं कराल तर यहोवाचा हात जसा तुमच्या
विडलांिवरुध्द होता तसा तो तुमच्यािवरुध्द होईल. 16तर आत ंिस्थर
उभे राहा, आिण जी मोठी गोष्ट तुमच्या डोळ्यांपुढे करणार आहे ती पाहा.
17आज गव्हाची कापणी आहे की नाही!यहोवाला मी होक मारीन,
अशासाठी की,त्यानें गजर्ना व वृष्टी पाठवावी, मग तुम्ही जाणालव पाहाल
कीं तुम्ही आफणांसाठीं राजा मािगतल्यान ंयहोवाच्या दृष्टींत जें दषु्टपण
केलें, तें तुमचे दषु्टपण मोठेच आहे. 18 तेव्हां शमुवेलानें यहोवाला हाक
मारली आिण त्या िदवशी यहोवानें गजर्ना व वृ,िट पाठवली, मेहणून लवर्
लोकांना यहोवातें व शमुवेलाचें फार भय वाटलें. 19 तेव्हा अवघे लोक
समुवेलाला म्हणाले, आम्ही मरू नये म्हणून यहोवा तुझा देव याच्यापाशीं
तंू आपल्या सेवंकांसाठी प्रातर्ना कर, कारण आम्हीं राजा मािगतल्यानें
आपल्या सवर् पापांस आणखी हें दषु्कमर् जोडलें आहे. 20मग शमवेल
लोकांना म्हणाला, िभऊ नका, तुम्ही हें सवर् द,ुकसर् केले आहे खर,े

तथािप यहोवाला एनुसरण्याचे सोडून भलरीकडे िफऱू नका, तर आपल्या
संपूणर् ह्रदयानें यहोवाची सेवा करा. 21आिण तुम्ही भलतीकडे िफरू
नका,कारण जे उपयोगी नाहीतव ज्यांच्यानें रक्षण करवत नाही अशांकडे
कशाला जावे?कारण ते व्यथर्च आहेत. 22कारण तुम्हाला आपले लोक
करणे हें यहोवाला बर ेवाटले, यामुळें  यहोवा आपल्या मोठ्या नावाकिरता
आपले लोक टाकून देणार नाही! 23आिण मी तुम्हांसाठी प्राथर्ना
करायची सोडून देण्याने मी यहोवाच्या िवरूध्द पाप करावें हे
माझ्यापासून दरूच असो, परतंु चांगला व सरळ मागर् मी तुम्हांस
िशकवीन, 24 केवळ यहोवाला भ्या, आिण खरपेणांत वागून आपल्या
संपूणर् ह्रदयाने तुम्ही त्याची सेवा करा, काऱण त्यानें तुम्हासाठी
केवढीमोठई कृत्ये केली आहेत हें तुम्ही ध्यानांत आणा. 25परतंु जर
तुम्ही आणखी दषु्टाई कराल तर तुम्ही नाश पावाल व तुमचा राडािह नाश
पावेल.

शौल राज्य करंू लागला तेव्हां तो चाळीस वषर्चा दोता,
आिण दोन वषेर् इस्त्राएलावर राज्य केल्यानतंर, 2शौलानें
इस्त्राएलांतून तीन हजार पुरुष िनवडून घेतले;त्यांतले दोन

हजार सौलाबरोबर िमखमाशांत व बेथेलाच्या डोंगरात होते, आिण
योनाथोनाबरोबर बन्यामीनाच्या िगब्यात एक हजार होते; आिण
बाकीच्या लोकांना त्यानें त्यांच्या डेऱ्याकडे पाठवलें. 3आिम िगब्यात
पिलष्ट्यांचे जे ठाणे होतें तें योनाथानानें हाणलेआिण पिलष्ट्यांनी
त्यािवषयी ऐकलें. तेव्हां शौलाने सवर् मुलखात िंशग वाजवून म्हटले,इब्री
ऐकोत. 4आिण शौलानें पिलष्ट्यांचे ठाणें हाणलें, आिण पिलष्ट्यांनी
इस्त्रएलास तुच्छ मानले, असें सवर् इस्त्राएलांनी ऐकले; आिण लोक
शौलाजवळ िगलगालात एकत्र जमले. 5मग तीन हजार रथ व सहा हडार
घोडेस्वार व समुद्राच्या वाळूसारखे पुष्कळ लोक घेईन पिलष्टी
इस्त्राएलाशी लढाई करायला जमले, आिण त्यांनी िमखमाशात येऊन
बेथ- आवेनासमोर तळ िदला. 6मग आपण संकटात आहों इस्त्राएलांनी
पािहलें. कारण लोक दिुखत झाले होते. तेव्हां लोक गुहा व झाड्या व
खडक व कडे व िववरेंयामध्यें लपून रािहले. 7आिण िकत्येक इब्री
यादेर्नेच्या पलीकडे गाद व िगलाद या प्रांतात गेले; पण शौल िगलगालात
तसाच रािहला, आिण सवर् लोक त्याच्यामागें कापत चालले . 8आिण
शमुवेलानें नेमलेल्या मुदतीप्रमाणें तो सात िदवस थांबला, परतंु शमुवेल
िगलगालास आला नाही आिण लोक त्याच्यापासूनिनघून जाऊं लागले.
9 तेव्हां शौलानें म्हटले, होमापर्णें व शांत्यपर्णें इकडे माझ्यापाशीं आणा.
मग तय्नें होमापर्ण अिर्पलें. 10आिण असें झालें की, त्याने होमापर्ण
अिर्पण्याची समािप्त केल्यावर, पाहा,शमुवेल आला, आिण शौल त्याला
सलाम करायला बाहेर िनघून गेला, 11 तेव्हां शमुवेल म्णाला, तंू काय
केले आहे? शौलाने म्हटलें, कारण मी पािहलें की लोक माझ्यापासून
िनघून जाऊ लागले, आिण नेमलेल्या िदवसाच्या आंत तंू आला नाहीस
आिण पिलष्टी िमखमाश येथएं जमले. 12 म्हणून मी म्हटले,पिलष्टी खाली
िगलगालास माझ्यावर येत आहेत, आिण मी यहोवाची िवनतंी अद्याप
केली नाही, म्हणून मी स्वत:ला भाग पाडून होमापर्ण अिर्पले. 13आिण
शमुवेल शौलाला म्हणाला, रंू मूखर्पण केले. यहोवा तुझा देव यानें जी
अज्ञा तुला आज्ञािपली ती तंू मानली नाही; मानली असती तर आतां
यहोवानें इस्त्राएलावर तुझे राज्य िनरतंर स्थापले असते. 14परतंु आतां
तुझे राज्य चालू राहणार नाही; यहोवानें आपल्या मनासारखा मनुष्य
शोधून त्याला आपल्या लोकांचा अिधपित होण्यास नेमलें आहे; कारण
यहोवाने जे तुला आज्ञािपलें ते तंू पाळलें नाही. 15मग शमुवेल उठून
िगलगालाहून बन्यामीनातील िगबा येथें गेला; आिण शौलानें
आपणाजवळ जे लोक होते त्यांची टीप घेतली; ते सुमारें सहाशें होते.
16आिण शौल व त्याचा मुलगा योनाथान व त्याच्याबरोबरचे लोक
बन्यामीनांतील िगब्यात रािहले.आिण पिलष्ट्यांनी िमखमाशात छावणी
केली. 17आिण पिलष्ट्यांच्या छावणीतून लुटारू तीन टोळ्या करून
िनघाले; एक टोळी एफ्राच्या वाटेनें शुवालाच्या प्रांताकडे गेली, 18आिण
दसुरी टोळी बेथ- होरोनाच्या वाटेनें गेली, आिण आणखी एक टोळी जो
प्रांत सबोईम खोऱ्याकडला आहे त्याच्या वाटेनें रानाकडे वळली.
19तव्हां इस्त्राएलाच्या सवर् देशात कोणी लोहार िमळेना, कारण
पिलष्ट्यांनी म्हटलें होतें, कदािचत इब्री आपणांस तरवारी िंकवा भाले
करून घेतील. 20आिण सवर् इस्त्राएली एकएक आपला फाळ व आपली
कुदळ व आपली कुऱ्हाड व 21आपलें दाताळी यांसाठी व अरीला धार
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देण्यासाठी कानस दोती. 22आिण लढाईच्या िदवशी असें झालें की, जे
लोक शौल व योनाथान यांच्याजवळ होते त्यांच्यांतल्या कोणाच्यािह
हाती तरवार व भाला नव्हता; पण शौल व त्याचा मुलगा योनाथान
यांच्याजवळ होत. 23आिण पिलष्ट्याचें ठाणें िनघून िमखमाशाच्या
उताराकडे गेलें.

आिण एकें  िदवशीं असे झालें कीं, शौलाचा मुलगा योनाथान
आपल्या शस्त्रवाहक तरुणाला म्हणाला, चल, आपण
पिलष्यांचे ठाणें जे पलीकडे आहे त्याकडे जाऊ.परतंु त्याने

आपल्या बापाला हें सांिगतलें नाहीं. 2आिण शौल िगब्याच्या शेवटल्या
भागी िमग्रोनांत डािंळबाच्या झाडाखाली राहत होता, त्याच्याजवशचे
लोक सुमारें सहाशें होते; 3आिण एलीचा मुलगा िफनहास याचा मुलगा
इखाबोद याचा आऊ एहीटूब याचा मुलगा अहीया, िशलोत एफोद
नेसलेला यहोवाचा याजक, हािह होता. तेव्हायोनाथान गेला हें लोकांना
मािहत नव्हतें. 4आिण योनाथान ज्या घाटांनी पिलष्ट्याच्या ठाण्यावर
जाण्यास पाहत होता च्यांच्या एका बाजूला खडकाळ िशखर व दसुऱ्या
बाजूला खडकाळ िशखर होतें; त्यांतल्या एकांचें नांव बोसेस व दसुऱ्याचें
नांव सेने असें होतें; 5 एक िशखर उत्तरकेडे िमखमाशासमोर उठलेलें व
दसुरें दिक्षणेकडे िगब्यासमोर उटलेले होतें. 6आिण योनाथान आपल्या
तरुण शस्त्रवाहकाला म्हणाला,चल, आपण त्या बेसुनत्यांच्या ठाण्यावर
जाऊ, कदािचत यहोवा आमच्यासाठीं कायर् करील; कारण बहुतांनी
िंकवा थोडक्यांनी तारयला यहोवाला काही एडचण नाही. 7आिण
तायचा शस्त्रवाहक त्याला म्णाला, जें तुज्या ह्रदयांत आहे तें सगळे
कर.च तंू फीर; पाहा, मी तुझ्या ह्रदयाप्रमाणें तरझ्याबरोबर आहें. 8 तेव्हां
योनाथान म्हणाला,पाहा, आपण त्या माणसाकडे जाऊनत्यास प्रगट
होऊ. 9जर ते आम्हास म्हणताल, आम्ही तुम्हांकडे येऊ तोपयर्त
थांबा,तर आम्ही आपल्या िठकाणी उभे राहू,ं वर त्याच्याकडे जाणार
नाही. 10परतंु जर तें म्हणतील कीं, वर आम्हांकडे या,तर आम्ही वर
डाऊं, कारण यहोवानें त्यांना आमच्या हाती िदलें आहे; हीच आम्हांला
खूण होईल. 11मग त्या दोघांनी आपणांला पिलष्ट्यांच्या ठाण्यातील
माणसांना प्रगट केलें, आिण पिलष्ट्यांनी म्हटलें, पाहा, ज्या गुहांमध्यें
इब्री लपले होते त्यांतून ते िनघून येत आहेत. 12आिम ठाण्याच्या
माणसांनी योनाथान व त्याचा शस्त्रवाहक यांना उत्तर देऊन म्हटले, वर
आम्हांकडे या, म्हणजे आम्ही तुम्हांला काही गोष्टी दाखवंू. तेव्हां
योनाथान आपल्या शस्त्रवाहकाला म्हणाला, माझ्यामागे वर ये, कारण
यहोवानें त्यांना इस्त्राएलाच्या हाती िदले आहे. 13मग योनाथान
आपल्या हातांनी व आपल्या पायांनी चढून गेला आिण त्याचा
शस्त्रवाहक त्याच्यामागोमाग चढून गेला. तेव्हाते योनाथानासमोर पडले,
व त्याच्यामागून त्याचा श्त्राहक त्यांना मारीत गेला. 14आ जो पिहला
वध योनाथानाने केला त्यात एक िबघा भूमीवर सुमारें वीस माणसें
पडलीं. 15आिण छावणीत, शेतात व सवर् लोकांमध्यें कंप झाला; तें
ठाणेव लुटारूिह कांपले व भूिम कापली; तो तर देवाकडून झालेला कंप
होता. 16 तेव्हां बन्यामीनातील िगब्यांतल्या शौलाच्या पाहरकेऱ्यांनी
पािहलें, आिण पाहा, समुदाय िवरून जात होता व ते इकडे ितकडे
चालले होते. 17मग शोल आपल्याबरोबरच्या लोकांना
म्हणाला,आमच्यामधून कोण गेला आहे? टीप घेऊन पाहा. मग त्यांनी
टीप घेतली, तेव्हां पाहा, योनाथान व त्याचा शस्त्रवाहक तेथे नव्हते.
18आिण शौलानें अहीयाला म्हटले, देवाचा कोश इकडे आण.कारण त्या
समयी देवाचा कोश इस्त्राएलाच्या संतानांच्यामध्ये होता. 19आण असें
झाले की, शोल याजकाशी वोलत असता पिलष्याच्या छावणातला
गलबला वाढत वाढत मोठा झाला, तेव्हा शौलानें याजकाला म्हटले,
आपला हात काढून घे. 20 तेव्हा शौल व त्याच्याजवळते सवर् लोक जमून
लढाईला गेले; आिण पाहा, प्रत्येक माणसाची तरवार आपल्या
सोबत्याच्या िवरुध्द झली म्हणून फार मोठी दाणादाण झाली. 21 तेव्हां
जे इब्री पूवीर् पिलष्ट्याच्यामध्ये रािहले होते, जे चहूकडून त्याच्याबरोबर
छावणीत गेले होते तेिह शोल व योनाथान याच्याबरोबर जे इस्त्राएल होते
त्याच्याशी िमळाले. 22आिण जी इस्त्राएली माणसे एफ्राईमाच्या डोंगराळ
प्रदेशांत लपली होती ती सवर्, पिलष्टी पळत आहेत हें ऐकून, लढाईत
त्याच्या पाठीस लागली. 23असें यहोवानें त्यािदवशी इस्त्राएलाचें तारण
केले, आिण लढाई बेथ-आवेनाकडे गेली. 24 त्या िदवशीं इस्त्राएली पुरुष
कष्टी झाले, कारण शौलानें लोलांना शपथ घालून म्हटलें

होते,संध्याकाळपयर्त, मी आपल्या शत्रूचा ,ड घेईपयर्त, जो माणूस कांही
खाईल त्याला य़ाप लागो. याकिरतां लोकांतल्या कोणी कांहीं खाल्लें
नाहा. 25आिण देशातले सवर् लाक वनांत आले आिण भूमीवर मध होता;
26आिण वनांत लोक आले, तेव्हा पाहा,मधाचा ओघ वाहत होता;परतंु
कोणी आपला हात आपल्या तोंडाला लावला नाही, कारण लोक
षपथेला भीत होते. 27परतंु जेव्हां आपल्या बापानें लोकांस शपथ
घातली तेव्हां योनाथानाने ती ऐकली न्हती, म्हणूनत्यानें आपल्या हाती
जी काठी होती ितचें टोक पुढें करून मधाच्या मोहळात घालून आपल्या
तोंडास लावले; मग त्याचे डोळे टवटवीत झाले. 28 तेव्हां लोकांतील
एकाने उत्तर करून म्हटले,तुझ्या बापानें लोकांना शपथ घालून िनक्षून
सांिगतलें की,जो कोणी आज कांही अन्न् खाऊल त्याला शाप लागो.लोक
तर थकले होते. 29 तेव्हा योमाथान म्हणाला,माझ्या बापाने देशास
उपद्रव केला आहे; मा हा थोडा मध चाखला आिण पाहा, माझे डोळे कसे
यमटवीत झाले आहेत? 30जर लोकांनी आपल्या शत्रूंच्या िमळालेल्या
लुटीतून आज इच्छेप्रमाणें खाल्ले असतें तर िकतीतरी बर ेहोते! कारण
आतां पिलष्यांचा आिधक मोठा घात झाला नसता काय? 31आिण त्या
िदवशीं ते िमखामाशापासून अयालोनापयर्त पिलष्ट्यांना मारीत गेले, मग
लोल फार थकलेले होते. 32 तेव्हां लोक लुटीवर तुटून पडले, आिण
मेंढर ेव गुर ेव वासरें घेऊन भूमीवर कापून रक्तासुध्दां लोक खाऊं
लागले. 33 तेव्हां कोणी शोलास अले सांिगतलें की पाहा, लोक
रक्तासुध्दां खाऊन यहोवाच्यािवरुध्द पाप करतात. त्यानें म्हटलें, तुम्ही
दगा करतां; मोठा दगड लोटून आज माझ्यापाशीं आणा. 34आिण
शौलानें म्हटले,लोकांमध्यें धावत जाऊन त्यांना सांगा की प्रत्येक
माणसानें आपला बलै व प्रत्येक माणसाने आपली मेंझरें माझ्यापाशीं
आणून येंथे कापावी, मग खावें; रक्तसुध्दां खाऊन यहोवाच्यािवरुध्द पाप
करू नका.तेव्हां सवर् लोकांनी, प्रत्येक माणसाने आपापले बलै आपल्या
हातानें त्या रात्री आणून तेथें कापले. 35मग शौलानें यहोवाला अपर्णें
अिर्पण्यासाठीं वेदी बांधली; जी पिहली वेदी त्यानें .होवासा अपर्णें
अिर्पण्यासाठी बांधली ती हीच होती. 36मग शौल बोलला, आपण रात्रीं
पिलष्ट्यांच्यामागे खाली जाऊन उद्यां उजाडेपयर्त त्याच्यांतली लूट
घेऊं, आिण आपण त्याच्यांतील एकिह माणूस उरंू देऊ नये. ते
म्हणाले,जें तुला बरें वाटेल तें कर. मग याजकानें म्हटलें, आपण येथें
देवाजवळ येऊ. 37मग शौलाने िवचारलें की, मी पिलष्ट्यांत्यामागें
खाली जाऊ कायय़ तंू त्यांना इस्त्राएलांच्या हाती देशील काय? परतंु त्या
िदवशीं त्यानें कांही उत्तर िदले नाही. 38मग शौल म्हणाला, एहो
लोकांच्या सवर् पुढाऱ्यांनो, इकडे या, आिण हें पाप कशाने घडलें आहे तें
शोध करून पाहा; 39कारण यहोवा, जो इस्त्राएलाचें रारण करतो, तो
िजवंत आहे; म्हणून हें पाप माझा मुलगा तोनाथान याच्या पदरीं सांपडलें
तरी तो खिचत मरले. पण सवर् लोकांतील कोणीिह त्याला उत्तर िदले
नाही. 40मग त्यानें लवर् इस्त्राएलांस म्हटलें, तुम्ही का बाजूला व्हा,
आिण मी व माझा मुलगा योनाथान दसुऱ्या बाजूला होऊं. लोक तर
शौलाला म्हणाले, तुला बर ेवाटेल ते कर. 41मग शौल यहोवा
इस्त्राएलाचा देव त्याला म्हणाला, खर ेतें दाखीव. तेव्हां योनाथान व शौल
धरले गेले, आिण लोक सुटले. 42मग शौलानें म्हटले, माझ्यामध्यें व
योनाथान माझा मुलगा याच्यामध्यें पम पाडा. तेव्हा योनाथान धरला
गेला. 43मग शौल योनाथानाला म्हणाला, तंू काय केलें आहे ते सांग,
योनाथान त्याला म्हणाला, मी आपल्या हातांतल्या काठीच्या टोकानें
थोडा मध चाखला खरा आिण पाहा, मला मेलें पािहजे. 44 तेव्हा शौल
म्हणाला, देव तसें व त्यापेक्षां अिधकिह करो; योनाथाना तुला तर खिचत
मेले पािहजे. 45मग लोक शौलाला म्हणाले, ज्याने इस्त्राएलात हे मोठे
तारण केले तो योनाथान मरावा काय? तें तर दरूच असो! यहोवा िजवंत
आहे,याच्या डोक्याचा एक केसही भूमीवर पडणार नाही,कारण याने
देवाच्यासंगती काम केले आहे. या प्रकार ेलोकांनी योनाथानाला
सोडवलें, म्हणून तो मेला नाही. 46मग शौल पिलष्ट्यांचा पाठलाग
करण्याचें सोडून वर गेला; पिलष्टीिह आपल्या िठकाणीं गेले. 47शौलानें
तर इस्त्राएलावर राज्य करण्याचे हाती घेतलें; त्यानें चहूकडे आपल्या
सवर् षत्रूशी म्हणजे,मवाबी यांच्याशी,व अम्मोनाच्या संतानाशी, व अदोमी
यांच्याशीव सोबाच्या राजांशी व पिलष्ट्यांशी लढी केली, आिण जेथें
कोठे तो गेला तेथें त्यानें त्यांना त्राजून सोंडलें. 48आिण त्यानें पराक्रम
करून अमालेकाला मार िदला, आिण इस्त्राएलांना त्यांच्या लुटणाऱ्यांच्या
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हातांतून सोडवलें. 49आिण योनाथान वइश्र्वी व मलकीशुवा हे शौलाचे
मुलगे होते, व त्याच्या दोघी मुलींची नांवें ही होती;प्रथम जन्मलेली मेरब,
व धाकटीचे नांव मीखल. 50आिण शौलाच्या बायकोचे नाव अहीनवाम,
ती अहीमासाची मुलगी होती, आिण शौलाचा काका नेर याचा मुलगा
अबनेर त्याचा सेनापित होता. 51आिण शौलाचा बाप कीश, व
अबनेराचा बाप हे अिबयेलाचे मुलगे होते. 52आिण शौलाच्या सवर्
िदवसात पिलष्ट्यांशी कठीण लढाई चालू होती; आिण शौल कोणी
बलवान िंकवा कोणी शूर पाही तेव्हां तो त्याला आपल्याजवळ ठेवून घेई.

आिण शमुवेल शौलाला म्हणाला, यहोवानें आपले लोक
इस्त्राएल यांच्यावर तंू राजा व्हावें म्हणून तुला अिभिषक्त
करायला मला पाठवलें, तर आतां तंू यहोवाची वचनें ऐक.

2सनै्यांचा यहोवा असें म्हणतो, इस्त्राएल िमसरातून वर येत असतां
अमालेकानें त्यासा काय केले, म्हणजे तो वाटेवर त्याच्यािवरुध्द कसा
उभा रािहला हें मी पािहलें आहे. 3आतां तंू जाईन अमालेकाला मार,
आिण त्यांचें जें आहे त्या सवार्ंचा नाश कर, त्यांना सोडंू नको, तर पुरुष
व बाया, लेकरंू व तान्हें व गुरें व मेंझरें व उंट व गाढव यांना िजवें मार.
4मग शौलानें लोकांना बोलावून तेलाईमांत त्यांची नोंद घेतली; तेदोन
लक्ष सायदळ होते व यहूदातील माणसें दहा हजार होती. 5मग शौल
अमालेकाच्या नगराजवळ जाऊन एका ओढ्यांत दबा धरून रािहला.
6 तेव्हां शौलानें केनी यांना म्हटले,ओमालेक्यांबरोबर तुम्हांस मारंू नये
म्हणून तुम्ही त्याच्यांमधून िनघून जा. तेव्हां केनी अमालेक्यांमधून िनघून
गेले. 7मग शौलानें हवीला पासून िमसरासमोरील शूरापयर्त
अमालेक्यांना मार िदला. 8आिण त्यानें अमालेक्यांचा राजा अगाग याला
िजवंत धरलें, आिम त्या सवर् लोकांस तरवारीच्या धारखेाली िजवें मारले.
9तथािप शौलानें व लोकांनीं अगागला िजवंत ठेवले, त्यांचा अगदीच
नाश केला नाही; परतंी जें कांही चांगले तें राखून ठेवलें, त्यांचा अगदीच
नाश केला नाहीं; करतंु जें फुसकें  नासकें  होतें त्या सवार्चा त्यांनी
अगदीच नाश केला. 10 तेव्हां यहोवाचें वचन शमुवेलाकडे आले, ते
म्हणालें, 11मी शौलाला राजा होण्यास स्थापलें यावरून मला अनुताप
झाला, कारण तो मला अनुसरण्याचें सोडून मागे िफरला आहे,आिण
त्यानें माझ्या आज्ञा आचारल्या नाहीत.मग शमुवेलाला खेद झाला,
आिण त्यानें सारी रात्र यहोवाला आरोळी केली. 12आिम शमुवेल
शौलाला भेटायला सकाळी उटला, तेव्हां कोणीं शमुलेलाला सांिगतले
कीं शौल कमेर्लास आला होता आिण पाहा, आपणासाठीं स्तभं उभारून
परतला व खाली गुलगालास गेला आहे. 13मग शमुवेल शौलाकडे
आला, आिण शौलानें त्याला म्हटलें,यहोवाकडून तंू आशीवार्िदत हो:मी
यहोवाची आज्ञा आचरली आहे. 14 तेव्हां शमुवेल म्हणाला,तर मेढरांचें
ओरडणें माझ्या कानी पडतें व गुरांचे हबंरणे मी ऐकतो तें काय आहे?
15मग शौल म्ङणाला, लोकांनी ती अमालेक्यांपासून आणली, कारण
त्यांनी मेंझर ेव गुर ेयातली उत्तम ती यहोवा तुझा देव याला यज्ञ अपर्ण
करण्यासाठी राखली; पण आम्ही वरकडांचा नाश केला. 16 तेव्हां
शमुवेलानें शौलाला म्हटलें,तंू थांब, म्हणजे ह्या गेल्या रात्री यहोवानें मला
काय सांिगतलेंते मी तुला संगतो. आिण त्याने त्याला म्हटले,सांग.
17मग शमुवेल म्हणाला, तंू आपल्या दृष्टीनें लहान होतास तेव्हां तुला
इस्त्राएलाच्या वंशाचा मुख्य करण्यांत आले नाही कायय़ 18आिण
यहोवानें तुला मािरगावर पाठवून सांिगतलें की, जा, त्या पािपष्ट
अमालेक्यांचा नाश कर, ते नाहीसे होईपयर्त त्याच्यांशी लढाई कर.
19तर मग तंू यहोवाचे वचन कां मानले नाहीं?तंू तर लुटीवर झडप
घालून यहोवाच्या दृष्टीनें जे वाईट तें केले. 20 तेव्हां शौल समुवेलाला
म्हणाला,मी यहोवाचे वचन मानले व ज्या मागार्वर यहोवानें मला पाठवलें
त्यात मी चाललो, आिण अमालेक्यांचा नाश करून अमालेकाचा राजा
अगाग याला मी घेऊन आलो आहें. 21परतंु ज्यांचा नाश करायचा होता
अशी जीं तुटीची मेंढर ेव गुर ेत्यातलीउत्तम ती लोकांनी यहोवा तुझादेव
याला िगलगालात यज्ञ करण्यासाठीं घेतली. 22शमुवेल म्हणाला,
यहोवाला आपलें वचन मानण्यानें िजतका संतोष होतो िततका संतोष
यहोवाला होमापर्णांनी व यज्ञांनी होईल काट? हापा, यज्ञापेक्षां आज्ञा
मानणें आिण मेंढराच्या मांद्यांपेक्षां वचन ऐकणें अिधक चांगले आहें.
23कारण अवज्ञा जादिुगरीच्या पापासारखी आहे, आिण हट्ट हा मूिर्तपूजा
व मूिर्त करणे यासारखा आहे; तंू यहोवाचें वचन िधक्कारलें, यामुळें  राज्य
करण्यािवषयी त्यानें तुला िधक्कारलें आहे. 24मग शौल शमुवेलाला

म्हणाला, मी पाप केलें आहे कारण मी यहोवाची आज्ञा व तुझी वचनें
यांचे उल्ल्घन केलें; ते यामुळें  कीं लोकांचे भय धरून मी त्यचंें वचन
मानलें. 25तर मी तुला िवनतंी करतों, माझ्या पापीची क्षमा कर; आिण
मीं यहोवाचें भजनपूजन करावें म्हणून माझ्याबरोबर परत ये. 26आिण
शमुवेल शौलाला म्हणाला, मी तुझ्याबरोबर परत जाणार नाही, कारण तंू
यहोवाचें वचन िधक्कारले, आिण यहोवानें तुला इस्त्राएलावर राज्य
करण्यिवषटीं िधक्कारलें आहे. 27आिण शमुवेल जायला वळला तेव्हां
शौलानें त्याच्या झग्याचा कांठ धरला व तो फाटला. 28 तेव्हां शमुवेलानें
त्.ला म्हटले, यहोवानें आज इस्त्राएलाचें राज्य तुझ्यापासून फाडून
घेऊन तुझा शएजारी जो तुझ्यापेक्षां बरा त्याला िदलें आहे. 29आिण
इस्त्राएलाचा िवजय, तो तर लबाजी करणार नाही, िंकवा अनुतापणार
नाही, कारण अनुतापायला तो मनुष्य नव्हे. 30 तेव्हां शोल म्हणाला, मी
पाप केलें आहे, तरी आतां मी तुला िवनतंी करतो, माझ्या लोकांच्या
विडलांसमोर व इस्त्राएलासमोर तंू माझा सत्कार कर,आिण यहोवा तुझा
देव याचें भजनपूजन मी करावे म्हणून माझ्याबरोबर परत ये. 31मग
शमुवेल वळून शौलाच्या मागें आला, आिण शौलानें य़होवाचें भजनपूजन
केलें. 32मग शमुवेल म्ङाला अमालेक्यांता राजा अगाग याला माझ्याकडे
आणा. तेव्हां अगाग डौलानें त्याच्याकडे आला, आिण अगागाने म्हटले,
खिचत मरणाचें कडूण िनघून गेलें आहे. 33 तेव्हा शमुवेल म्हणाला जसें
तुझ्या तरवारीने बायकांना बालकांिवरिहत केलें आहे तशीबायकांमध्यें
तुझी आई बालकािवरिहत होईल. मग शमुवेलानें िगलगालात यहोवाच्या
समोर अगागाचे तुकडे तुकडे केले. 34 त्यानतंर शमुवेल रामा येथें गेला,
आिण शौल आपल्या घरी शौलाच्या िगब्यास गेला. 35आिण शमुवेल
आपल्या मरणाच्या िदवसापयर्त शौलाला भेटायला आणखी गेला नाही;
तरी शमुवेलानें शौलासाठी शोक केला; आिण आपण शौलाला
इस्त्राएलांवर राजा केलें म्ङणून यहोवा अनुतापला.

मग परमेश्वराने शमुवेलाला सांिगतले िक, मी इस्रायेलावर
राज्य करण्यापासून शाउलला कािढले आहे तर तू िकती
काल त्यासाठी शोक करशील? आपले िंशग तेलाने भरून

चल , ईशाय बेथलेहेमी याजवळ मी तुला पाठिवतो.का िक मी
आपल्यासाठी राजा त्यांच्य्माधेय पिहला आहे. 2 तेव्हा शामुवेल
म्हणाला,"मी कसा जाऊ? जर शौल ऐकेल तर मला जीवे मारील." मग
परमेश्वर म्हणाला." एक पाडी आपल्याबरोबर घे, आिण मी परमेश्वर
जवळ यज्ञ कायार्स आलो आहे,असे म्हण. 3 त्या यज्ञ जवळ ईशाय
बोलाव, नतंर जे त्या करावे ते मी तुला समजवीन, आिण जो मी तुला
सांगेन त्याला माज्यासाठी अिभषेक कर." 4 तेव्हां शमुवेलाने जे
परमेश्वराने जे सांिगतले ते केले,मग बेथालेहेमास पोहन्चून नगराचे वडील
त्याला भेटायास कपात जाऊन म्हणाले," तू शांतीने आला आहेस िक
काय ?". 5मग त्याने म्हटले िक," शांतीने, मी परमेश्वराजवळ यज्ञ
करायास आलो आहे,तुम्ही शुद्धा व्हा,मग मजबरोबर यज्ञ जवळ या. तेव्हा
त्याने ईशाय व त्याचे पुत्र शुद्ध कािर्वल्यार त्यास यज्ञ जवळ बोलािवले.
6आिण असे झाले िक त्याने अलीयाब पाहून म्हटले," परमेश्वरा समोर
त्याचा अिभिषक्त िनःसंशय आहे. 7परतंु परमेश्वराने शमुवेलाला म्हटले
िक," त्याच्या स्वरूपाकडे व त्याच्या देहाच्या उंचीकडे पाहू नको , कारण
िक मी त्याला नाकारीले आहे,जसे मनुष्य पाहतो तसे देव पाहत नाही,
कारण िक मनुष्य रुप कडे पाहतो परतंु देव हृदयाकडे पाहतो". 8मग
एशायाने आबीदानाला बोलािवले,आिण त्याला शामुवेलापुढे
चालिवले,परतंु त्याने म्हटले,"यातून कोणालाही परमेश्वराने िनवडले
नाही" 9मग ईश्याने शाम्मास पुढे चालिवले,परतंु त्याने म्हटले,"
ह्यालाही परमेश्वराने िनवडले आहे." 10तसे एशायाने आपल्या सात
पुत्रास शामुवेलापुढे चालिवले, परतंु शामुवेलाने ईशायला म्हटले,"हे तुझे
सवर् पुत्र आहेत िक काय?' मग तो म्हणाला आणखी झो धाकटा तो
रािहला आहे,पहा तो बकर ेराखीत आहे." 11 तेव्हा श्मुवेलाने ईशायला
म्हटले हे तुझे सवर् पुत्र आहेत िक काय ? मग तू म्हणाल आणखी जो
धाकटा आहे तो रािहला आहे,पहा तो बकर ेराखीत आहे. 12 तेव्हां
श्मुवेलाने त्याला म्हटले पाठवून त्याला आण,का िक येथे त्याच्या
येण्यापूवीर् आम्ही जेवायला बसणार नाही. मग त्याने तला पाठवून
आिणले तो तांबूस वास संुदर तोंडाचा होता;तेव्हां परमेश्वराने त्याला
म्हटले उठून ह्याला अिभस्के कर ,कारण अह्च तो आहे. 13मग
श्मुवेलाने तेलाचे शीग घेऊन त्याच्या भावांनमधेय त्याला अिभषेक केले,
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आिण त्या िदवसापासून परमेश्वराचा आत्मा दािवदावर येऊन
रािहला,आिण शामुवेल उठून राम्यास गेला. 14मग परमेश्वराच्या
आत्म्याने शाउलास सोिडले आिण परमेश्वरापासून एक दषु्ट आत्मा त्याचा
त्रास करू लागला. 15 तेव्हा शाउलाचे चाकर त्याला म्हणाला की,आता
पहा देव्पासून एक दषु्ट आत्मा तुला त्रास देतो. 16सारगंी िनपुण
वाजिवणारा एक माणूस शोध .अशी अज्ञ आमचा धनी आपल्यासमोर जे
चाकर त्यास करो,मग जेव्हां पासून दषु्ट आत्मा तुला लागेल तेव्हां तो
आपल्या हाताने वाजवील आिण तू सुखरूप होशील. 17मग शाउलने
आपल्या चक्रास म्हटले िक,जो चांगला वाजिवणारा माणूस मजसाठी
शोधून मजपाशी आणा. 18मग चाक्रातून एकाने असे उत्तर िदले िक,
पहा िनपुण वाजिवणारा व पराक्रमी लढाऊ माणूस व वक्ता व संुदर व
ज्याला परमेश्वर अनुकूल आहे,असा पुरुष मी पिहला आहे, तो ईशाय
बेठलेहेमी ह्याचा पुत्र आहे. 19मग शाऊलाने ईशायजवळ दतू पाठवून
म्हटले िक,तुझा पुत्र दावीद जो बकयार्ंवरअसतो त्याला मजपाशी
पाठवावे. 20 तेव्हा इशायने एका गाढवाचे ओझेभर भाकरी व द्रक्षरसाची
भूदली व एक करडू यांस घेऊन आपला पुत्र द्दिवद याच्या कडून
शाऊलाजवळ 21आिण दावीद शाउलापाशीयेऊन त्यासमोर उभा
रािहला,तेव्हा त्याने त्याजवर प्रीती केली आिण तो त्यान्ह्चा शास्त्र
वाहक झाला. 22मग शाऊलाने इशाय्जवळ पाठवून सांिगतले िक आता
दिवड माझ्या जवळ राहू दे का िक तो मला संतोिषत करतो. 23आिण
असे झाले िक देवापासून दषु्ट आत्मा शाऊलावर आला असता दावीद ने
सारगंी घेऊन आपल्या हाताने वाजिवले,नतंर शाऊलला समाधान व
संतोष होऊन त्याला दषु्ट आत्म्याने सोिडले.

तेव्हा पालीष्ठ्यांनी आपले सनै्य लढाईसाठी एकवट
केले,याहुिदयातील शोखोस,एकत्र होऊन त्यांनी व अजेका
यामध्ये एफेसदाम्मीमात छावणी केली. 2मग शाउल व

इस्राएलाची माणसे एकवट िमळाली आिण त्यांनी एलाच्या सापातीत
छावणी करून पालीष्ट्यांस लढ्यास सनै्य िसद्ध केले. 3 तेव्हा प्लीष्ठी
एका बाजूस डोंगरावर उभे रािहले, आिण इस्राएली दसुयार् बाजूस
डोंगरावर उभे रािहले,आिण त्यामाधेय खोर ेहोते. 4आिण गांठतील
गल्याथ नामे एक यधुावीर पालीष्ठयांच्याचाव्नीतून िनघाला.त्याच्जी उंची
सहा हात व एक िहत अशी होती. 5 त्याच्या डोकीवर िपतळयाचा टोप
होता, आिण तो खाव्लाचे िचलखत न्यालेला होता,आिण त्या
चील्खाताचे वजन पाच िपतळयाचे शेकेल असे होते. 6 त्याच्या पायांत
िपतळी मोजे असे होते, आिण क्ळांद्यावर िपतळ्याची बरची होती.
7 त्याच्या भल्याची काठी साळयाच्या तुरीसारखी होती,आिण त्याच्या
भाल्याच्या फळाचे वजन सहाशे लोखडंाचे शेकेल असे होते, आिण
त्याच्या पुढे एक ढालवाहक चालला. 8 तेव्हां तो उभा रािहला आिण
इस्राएलच्या सनै्यास हाक मारून त्यास म्हणाला,तुम्ही लढाई कारायास
का िनघाला आहा? मी पलीष्टी आिण तुम शाऊलाचे चे चाकर नाही की
काय?तुम्ही आपल्या मधून एक माणूस िनवडा.आिण तो मजपाशी येऊन
उतरून येवो. 9जर मजशी लढाई करून त्याच्याने मला जीवे मारवेलतर
आम्ही तुमचे चाक्लर होऊ.परतंु जर मी त्याला जीवे मारील आम्ही तुमचे
चाकर होऊ परतंु जर मी त्याला जीवे मरीन तर तुम्ही आमच्या स्वाधीन
होऊन आमची चाकरी करा. 10आणखी तो प्लीष्टी म्हणाला मी आज
इस्रायेलच्या सनै्याची िंनदा किरतो,मजपाशी कोणीएक माणसाला द्या
,म्हणजे आम्ही एकमेकांशी लढू. 11आिण जेव्हां शाउलानेव सवर्
इस्रायेलने त्या पालीष्ट्यांचे हे शब्द इकले तेव्हां ते घाबर ेहोऊन फार
भ्याले. 12 त्या समयी बेथलेहेम एफ्राती माणूस नामे ईशाय याचा पुत्र
दिवड होता;त्याला तर आठ पुत्र झाले,आिण शौलाच्या िदवसात तो
माणूस म्हातारा असा लोकान्माधेय मोिजला गेला होता. 13आिण
ऐशायचे तीन वडील पुत्र शौलाच्या मागे लढाई जवळ गेले,आिण जे तीच
पुत्र लढाई जवळ गेले त्यांच्या नामे हीच,विडलांचे एलीयाब,व दसुयार्चे
अिबनादाब,व ितसऱ्याचे शाम्मा. 14आिण दिवद धाकटा होता, 15आिण
तीन वडील शूला मागे गेले. 16 तेव्हा तो पालीष्टी सकाळी व सायकंाळी
जवळ येऊन चाळीस िदवस उभा रािहला. 17आिण इशाय्ने आपला पुत्र
दिवड ह्याला म्हटले की,आपल्या भवान साठी या फुटण्याचे एक माप व
दहा भाकरी यास घेऊन छावणीत आपल्या भवनजवळ धावत जा.
18आिण हे खव्याचे दहा वेळे त्यांच्या हजारांच्या सरदारास नेऊन
दे,आिण आपल्य्हा भावांचा समाचार घेऊन त्यांची खणु आण. 19 तेव्हां

शाऊल व ते सवर् इस्रायेलची माणसे एखालाच्या खोऱ्यात पालीष्टीयांशी
लाधाग्त होता. 20आिण दावीद पाहतेस उठला आिण एका
राखनाऱ्याच्या स्वाधीन बकर ेठेवून इशायाने सांिगतल्या प्रमाणे घेऊन
गेला.आिण तो छावणी जवळ पोहोंचला तेव्हा सनै्या लाढायास िनघून
लढण्यासाठी पुकारीत होते. 21का की इस्रायेली व पालीष्टी सनै्य
सनै्याशी लढणे,असे िसद्ध होते. 22 तेव्हा दिवद आपल्याजवळ जी वस्तू
ती राखणाऱ्याच्या हाती ठेवून सनै्याजवळ धावला आिण अळ्यावर त्याने
आपल्या भावांच समाचार घेतला. 23आिण तो त्यास बोलत असता,पहा
तो यदु्धिवर पालीष्टी गल्याथ नामे गाथकर प्लीष्ट्यानच्या सनै्यातून
िनघून मागे म्हटलेले शब्द बोलू लागला ,आिण ते दिवडने ऐकले. 24 ते
ह्या सवर् इस्राएलांची मनुष्य त्या माणसाला पाहून त्य्पासून पळाले आिण
फार भ्याले. 25मग इस्राएलच्या मनुष्यांनी म्हटले,हा जो मनुष्य पुढे
आला आहे त्याला तुम्ही पािहले िक काय? तो इस्राएलिच िंनदा
करण्यास आला आहे,आिण असे होईल िक जो मनुष्य ह्याला मारील
त्याला राबा फार द्रव्य देईल,आिण आपली कन्या त्य्ताला देईल, आिण
त्याच्या बपाचे कुटंुब नामांिकत करील. 26 तेव्हा दवोइदने आपल्याजवळ
जी मनुष्य उभी राहत होती त्यांस म्हटले, 27जो मनुष्य त्या
पालीष्ट्याला मारील आिण इस्राएलापासुन अपमान दरू करील त्याला
काय प्राप्त होईल. 28आिण त्याचा भाऊ एलीयाब याने त्याला या
माणसाशी बोलत ऐकले;तेव्हा एलीयाब दािवडावर रागाने भरून
म्हणाला,तू इकडे का आला आहे? आिण तू तो कळप रानात कोणाच्या
जवळ ठेवला? तुझा गवर्आिण तुझ्या अतंःकरणाची दषु्टाई मी जनात
आहे, लढाई पाझावी म्हणून तू आला आहेस. 29 तेव्हा दावीद म्हणाला,
मी काय केले आहे ?माझे येण्याचे कारण नाही मी काय? 30मग त्याने
त्याज्वाळून दसुयार्कडे िफरून तसेच भाषण करून म्हटले आिण
लोकांनी त्याला पूवीर् प्रमाणे उत्तर िदले. 31आिण शब्द दावीद बोलला ते
लोकांनी ऐकले असता शाउलला सांिगतले, मग त्याने त्याला बोलािवले.
32 तेव्हा दािवदाने शाउलला म्हटले, कोणी एका माणसाचे हृदय
आपल्यामाधेय उदासी न होवो, तुझा सेवक जाऊन त्या पालीष्ट्यांशी
लढेल. 33 तेव्हा श उलने दािवदाला म्हटले, त्या पालीष्ट्यांमधेय
जाऊन लढायास तू शिक्तमान नाहीस.कारण िक तरुण आहे. 34मग शा
उलाला म्हटले तुझा सेवक त्याच्या बापाची बकर ेराखत होता,तेव्हा एक
िंसह व एक अस्वल यांनी येऊन एक बकू्र एक कळपातून घेतले. 35मग
मी त्यःच्या पाठीस लागून त्याला मारले आिण ते बकू्र त्याच्या मुखातून
काढले,आिण जेव्हां तो माज्या अगंावर आला तेव्हां मी त्याची दाढी
धरून त्याला ठार मारले. 36तुझ्या चाकाराने िंसह व अस्वल यांसही
जीवे मािरले,आिण हा असंुती पालीष्टी त्यांतील एकासारीखा
होईल,कारण की त्यांनी िजवंत देवाच्या सनै्याची िंनदा केली आहे.
37आणखी दािवदाने म्हटले की पमेर्ह्स्वार त्याने तो िंसह व अस्वल
यांच्या पजं्यापासून मला रािखले तो या पालीष्ट्याच्या हातापासून मला
राखील. मग शाउलने म्हटले जा परमेश्वर तुझ्या संगती असो. 38 तेव्हां
शाउलने आपली वस्त्रे दािवदावर घातली, आिण डोक्यावर िपतळ्याचा
टोप घातला.,आिण त्याजवर िचलखत घातले. 39आिण दािवदाने
त्याची तलवार आपल्या वस्त्रा भोवती बांिधली मग तो चालू लागला
कारण त्याने अध्याप अशी वापरली नव्हती. तेव्हा दािवदाने शाउलाला
म्हटले, यांसुद्धा माझ्याने चालवत नाही,कारण िक यांची वाहीवत मी
कधी केली नाही.माग ती दिवदाने आपल्या अगंातून काढली. 40आिण
त्याने आपली काठी घेऊन ओहाळातून पाच गुळगुळीत धींडे आपल्याला
िनवडून घेतले, आिण आिण त्याने आपल्याजवळ जी मेंध्पालाची जी
िपशवी होती.तीत ठेिवले आिण आपली गोफण हातात घेऊन
पलीष्ट्याजवळ जाऊ लागला. 41 तेव्हां तो पलीष्टी चालून दावीद जवळ
येऊन लागला,आिण जो मनुष्य दहाल वाहत होता तो त्याच्या पुढे
चालला. 42आिण त्या पलीष्ट्याने दृष्टी लावून दािवदाला पिहले, तेव्हां
त्याने त्याला तुच्छ मािनले, कारण िक हा तरुण व तांबूस व संुदर
दोनदाच होता. 43 तेव्हा तो पलीष्टी दािवदाला म्हणाला ,मी कुत्रा आहे
म्हनुन्न काय्ठी घेऊन माझ्या जवळ येतोस काय? आिण त्या पलीष्ट्याने
दािवदाला आपल्या देवाच्या नावाने शाप िदला. 44आिण त्या प्लषै्ट्याने
दािवदल म्हटले ,माझ्याजवळ ये,म्हणजे मी तुजे शरीर आकाशातील
पांखर ेव रानातील श्वापदे यांस दे मग 45दािवदाने पालीष्ट्याला म्हटले
तू तरवार व भला व ढाल यास घेऊन मजपाशी येतोस परतंु मी सनै्यांचा
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परमेश्वर इस्रायेलच्या सनै्यांचा देव ज्याची िंनदा तू केली त्याच्या नामाने
तुझ्याजवळ येतो. 46परमेश्वर ह्या िदवशी तुला माझ्या हाती देईल. आिण
मी तुला जीवे मारील आिण तुझा मस्तक छेिदल आिण पालीष्ट्यांच्या
सनै्यांची प्रेते आकांशातील पाखर ेव रानातील श्वापदे यास मी या िदवशी
देईल. तेव्हा अवघी पृथ्वी जाणेल िक इराएल मधेय देव आहे. 47आिण
हा सवर् समुदाय जाणेल िक तरवार व भाला यान कडून परमेश्वर संरक्षण
करीत नाही, कारण िक लढाई परमेश्वराकडे आहे आिण तो तुम्हास
आमच्या हाती देईल. 48मग असे झाले िक तो पालीष्टी उठून दािवदा
जवळ पोहचंला असता दावीद उतािवळी करून पलीष्टीयाला िभडयास
सनै्याकडे धावला. 49आिण दािवदाने आपला हात िपशवीत घालून
तेथून एक धोंडा काढून गोफणीने मािरला, आिण तो धोण त्याच्या
कपाळात बुडून तो झािमनीवर पालथा पडला. 50तसे दिवडने गोफण व
धोंडा या कडून पलीष्ट्याला िंजकले ,आिण त्याचा पराभव करून
त्याला मािरले.परतंु दािवदाच्या हाती तरवार नव्हती. 51 तेव्हा दावीद
धावून त्या पलीष्ट्यापाशी उभा रािहला आिण त्याची तरवार धरून
ितच्या मेनातून कािढली,आिण तीज्कडून त्याचे डोके कापून त्याला ठार
मारले. मग आपला यधु्वीर मेला आहेद हे पाहून पालीष्टी पळाले.
52 तेव्हा इस्राएल्क्य व याहुिदयांच्या माणसांनी उठून हाक मािरली,
खोयार् पयर्ंत व एक्रोनाच्या वेशी पयर्ंत ते प्लशै्त्यांच्या पाठीस लागले.
आिण पालीष्टी शरीमाच्या वाटेत गाठ व एक्रोन पयर्ंत जखमी होऊन
पडले. 53मग एस्रेलाची संताने पालीष्टीयांचा पाठलाग सोडून माघारे
आली, आिण त्यांनी त्यांची छावणी लुटली. 54आिण दािवदाने त्या
पालीष्ट्याचे डोके घेऊन येरुशालेमाजवळ आिणले, पण त्याची शास्त्रे
आपल्या राहोतीत ठेवली. 55आिण शाउलने दािवदाला त्या
पालीष्ट्यांस लढण्यास जाता पािहले तेव्हा त्याने आव्नेर सेनापती ह्याला
म्हटले , हे आवनेरा तो तरुण कोणाचा पुत्र आहे? मग आवनेराने म्हटले
हे राजा,तुझ्या जीवाची शपथ मी किरतो िक मी जाणत नाही. 56 तेव्हा
राजाने म्हटले तो तरुण कोणाचा पुत्र आहे असे पूस? 57आिण त्या
पालीष्ट्याला वाधीिलया नतंर दावीद परत आला, तेव्हा आवनेराने
त्याला घेऊन शाउलाजवळ आिणले.आिण त्या पालीष्ट्याचे डोके
त्याच्या हाती होते. 58 तेव्हा शाउलने त्याला म्हटले हे तरुण तू कोणाचा
पुत्र आहेस ? मग दािवदाने म्हटले तुझा चाकर ईशाय बेथलेहेमी याचा पुत्र
मी आहे. आध्याय

तेव्हा असे झाले िक दािवदाने शाउलाशी बोलणे समाप्त केले
असता योनाथानाचा जीव दािवदाच्या जीवाशी जडला
होता,आिण योनाठान आपल्या जीव सारखी त्याझ्वर प्र्रीती

करीत होता. 2आिण त्या िदवशी शौलाने त्याला ठेिवले,आिण त्याला
त्याच्या बापाच्या घरास माघारी जाऊ िदले नाही. 3मग योनाथानाने
दािवदास करार केला कारण तो आपल्या िजवासारखी त्याजवर प्रीती
करीत होता. 4आिण योनाथानाने आपल्या अगंात जो झगा होता तो
कडून दािवदाला िदला आिण आपले अगं वस्त्रे आिण आपली तरवार व
आपले धनुष्य व आपला कमरबदं हीिह िदली. 5 तेव्हा शा उल दािवदाला
जेथे जेथे पाठवी तेथे तो जाई, आिण तो चतुराईने वतर्त असे. आिण शा
उलने त्याला लढाईच्या माणसांवर नेिमले, आिण तो शा उलाच्या
चाक्राच्या धृष्टीतही मान्य झाला. 6आिण असे झले िक ते आले, म्हणजे
दावीद त्या पालीष्ट्याला मारून माघार आला,तेव्हा बायका इस्रायेलच्या
सवर् नगरातून गाणे व नाचणे अशी करून दफ व उल्हास वास झांज
यासुद्धा शाउल राजाची भेट घ्यायास िनघाल्या. 7आिण त्या बायका
नाचत असता एकमेकीस उत्तर देऊन असे बोलत होत्या िक , शा उलाने
हझारास मािरले आिण दािवदाने दहा हजारास मािरले, 8 तेव्हा शा उल
फार रागे भरला, आिण ती गोष्ट त्याला वाईट वाटून त्याने म्हटले िक,
त्याने दािवदाला दहा हजार िदले, आिण मला हजार मात्र िदले, आिण
राजािशवाय त्याला आणखी काय िमळावयास रािहले? 9आिण त्या
िदवसान पासून पुढे शाउलने दािवदावर दृष्टी लािवली 10मग दसुऱ्या
िदवशी असे झाले िक देवापासून देवापासून दषु्ट आत्मा शाउलाल
लागला, तेव्हा तो घरास स्तवन करीत होता, आिण दावीद आपल्या
वाहीवाटीप्रमाणे आपल्या हाताने वाध्य वाजत होता. आिण शाउलाच्या
हाती भाला होता. 11 तेव्हा शा उलने भाला मारून म्हटले , मी
दािवदाला मारून िंभतीसही लावीन परतंु दावीद त्याच्या समोरून दोनदा
िनसटून गेला. 12मग शा उल दािवदाचे भय धरू लागला, कारण िंक

पमेर्ह्स्वार शा उलला सोडून दािवदाच्या संगती होता. 13आिण शा
उलने त्याला आपल्यापासून दरू करून ठेिवले आिण लोकांच्या देखत
तो आत बाहेर जात येत असे. 14आिण दावीद आपल्या सवर् कायार्
मधेय चतुराईने वतर्ला, आिण परमेश्वर त्याला अनुकूल होता. 15आिण
तो फार चतुराईने वतर्त होता, हे शा उलने पाहून त्याचे भय धिरले.
16परतंु सवर् इस्राएली आिण यहुदी दािवदावर प्रीती करीत. कारण कीं
तो त्यांच्यादेखतां आंत बाहेर जात येत असे. 17मग शाऊलाने दावीदाले
म्हटले, ''पाहा, मी आपला वडील कन्या मेराब चूला बायको करुन देईन
माझ्यासाठी तंू शूर ऐस आिण परमेश्वरासाठी लढाया कर.'' कां कीं
शाऊलाने म्हटले कीं, ''माझा हात त्याजवर न पडो पण पलीष्टमयांचा
हात त्याचवर पडो.'' 18 तेव्हां दावीदाने शाऊलाला म्हटले,'' म्यां
राजाचा जांवई व्हावे असा मी कोन आहे? आिण माझा जीव काय? आिण
इस्त्राएलामध्ये माझ्या बापाचे कुळ काय?'' 19परतंु, असें झालें कीं ज्या
वेळेस शाऊलाची कन्या मेराब दावीदाला द्यावयाची होती, तेव्हां ती
आद्रीयेल महोलाथी याला बायको करुन िदल्ही होती. 20 तेव्हा
शाऊलाची कन्या मीखाल हीने दावीदावर प्रीती केली, आिण हें शौलाला
सांिगतले असतां त्याला बरें वाटले. 21 तेव्हां शाऊलाने म्हटलें,'' मी मी
ती त्याला देईन आिण ती त्यालां पाशरुप होईल, आिण पिलष्ट्यांचा
हात त्याजवर पडेल.'' मग शाऊलाने दावीदाला म्हटलें कीं,'' तंू आज
दोघींतील एकीकडून माझा जांवई होशील.'' 22आिण शाऊलाने
आपल्या चाकरांस आज्ञा केली कीं, '' तूम्ही दावीदाला गुप्तरूपें बोलून
म्हणा कीं, पाहा राजा तुजवर संतुष्ट आहे, आिण त्याचे अवघे चाकर
तुजवर प्रीित किरतात, तर आतां राजाचा जावई हो.'' 23आिण
शाऊलाच्या चाकरांनी हे शब्द दावीदाला सांिगतले; तेव्हा दावीदाने
म्हटले कीं, '' राजाचा जांवई होणें ही तुमच्या िहशोबांत पलकी गोष्ट आहे
कीं काय? मी तर संपत्तीहीन व मानहीन असा मनुष्या आहे .'' 24मग
असें जें दावीदाने म्हटलें तें शाऊलाच्या चाकरांनी त्याला सांिगतले.
25 तेव्हा शाऊलाने म्हटले, '' तुम्ही दावीदाले असे म्हणा कीं, राजाच्या
शत्रूंचा सूड उगवावा यांिशवाय कांही परत हुडंा राजा मागत नाही.'' परतंु
दावीदाला पिलष्ट्यांच्या हाताकडून पाडावे, असें शाऊलाने इिच्छलें.
26मग त्याच्या चाकरांनी हे शब्द दावीदाला सांिगतले, तेंव्हा राजाचा
जावंई होणे हे दावीदाले बर ेवाटले; आिण नेमलेला वेळ अद्याप समाप्त
नव्हता; 27 तेव्हां दावीदाने उठून आपल्या मनूष्यांसुद्धा जाऊन दोनशें
पलीष्ट्यांस िजवे मािरलें, आिण त्यांची बोंडमासें आणून आपण राजाचा
जावई ंहोण्यासाठीं राजाजवळ त्यांची मोजणी करुन िदल्ही; तेव्हा
शाऊलाने आपली कन्या मीखाल त्याला बायको करुन िदल्ही. 28मग हें
पाहून शाऊलाा कळलें कीं परमेश्वर दावीदाच्या संगती आहे, आघी
शाऊलाची कन्या मीखाल इने त्याजवर प्रीती केली. 29 तेव्हा शाऊल
दावीदाला अिधक भ्याला, आिण शाऊल दादीदाचा वरैी नेहमी झाला.
30यावर पिलष्ट्यांचे सदार्र लढायास िनघत असत, आिण असें झाले
की, ते जात असतां दावीद शाऊलाच्या सवर् चाकरांपेक्षा चतुराईने
वतर्ला, आिण त्याचे नाव प्रिसद्ध झाले.

यानतंर शाऊलाने आपला पुत्र योनाथान याला व आपल्या
सवर् चाकरांस असे सांिगतले की, ''दावीदाला िजवे मारावे.''
2तथािप शाऊलाचा पुत्र योनाथान याची दावीदावर फार

प्रीती होती; आिण योनाथानाने दावीदाला म्हटलें की, ''माझा बाप
शऊल तुला िजवें मारायास पाहत आहे, म्हणून आता सकाळपयर्ंत
सावध होऊन एकांती लपून राहा. 3आिण मी जाऊन ज्या शेतात तंू
आहेस तेथें आपल्या बापाबासीं उभा राहीन, आिण तुझ्यािवषयी मी
आपल्या बापापासीं संभाषण करीन, आिण जे पाहीन ते तुला कळवीन.
4 तेव्हां योनाथानाने आपला बाप शाऊल याला दावादािवषयी बरें
म्हटले, आिण तो त्याला बोलला की, '' राजाने आपला चाकर दावीद
याचे वाईट करु नये, कारण की त्याने तुझीं फार चांगली कृत्यें केलीं
आहेत. 5 त्यानेही आपलें िशर हाती घेवून पिलष्ट्याला िजवे मािरलें,
आिण परमेश्वराने अवघ्या इस्त्राएलासाठी मोठे तारण केलें, तें तंू पाहून
हिर्षत झालास; तर दावीदाला िनष्कारण मािरतांना िनदोर्ष रक्त तंू कां
पाडसील?ं'' 6 तेव्हां शाऊलाने योनाथानाची िवनतंी मािनली आिण
शाऊलाने असी शपथ वाहीली कीं रपमेश्वराची शपथ मी किंरतो कीं
त्याला मारणार नाही.'' 7मग योनाथानाने दावीदाला बोलािवले, आिण
योनाथानाने त्याला ह्या सवर् गोष्टी सांिगतल्या; आिण योनाथानाने
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दीवादाले शाऊलाजवळ आिणलें, आिण तो त्याच्याजवळ पूवीर्सािरखा
होता. 8यानतंर आणखी लढाई झाली, आिण दावीदाने जाऊन
पलीष्ट्यांसी लढून त्यांता फार मोड केला, आिण ते त्याच्यापुढे पळाले.
9मग देवापासून दषु्ट आत्मा शाऊलाला लागला, आिण तो आपला
भाला हातीं धरुन आपल्या घरीं बसला असतां दावीद हाताने सारगंी
वाजवीत होता. 10 तेव्हा शाऊल भाल्याने दावीदाला िंभतीसीं लावायास
झटला, परतंु तो शाऊलासमोरुन िनसटला, आिण भाला िंभतीस
लागला, आिण दावीदाने पळून आपला जीव त्या रात्री रािखला. 11मग
दावीदावर टपून सकाळीं त्याला िजवें मारावें म्हणून शाऊलाने त्याच्या
घरास दतू पाठिवले, आिण दावीदाची बायको हें वतर्मान त्याला सांगून
असें बोलली कीं, ' जर या रात्री आपल्या िजवाजे रक्षण तंू करीत नाहींस
तर सकाळी तंू िजवे मािरला जासील.'' 12 तेव्हां मीखालीने दावीदाला
एका िखडकीतून उतिरलें, आिण त्याने पळून जावून आपल्या िजवांचे
रक्षण केले. 13मग िमखालीने एक मुतीर् घेऊन पलगंावर ठेिवली, आिण
ितच्या डोकीखाली बकऱ्याच्या केसांची उशी ठेवून तीजवर पांघरूण
घातले. 14आिण जेव्हां शाऊलाने दतू दावीदाला धरायास पाठिवले
तेव्हां ितने म्हटले कीं, 'त्याच्या िजवाला बरें वाटत नाही.'' 15मग
शाऊलाने दावादाला पाहायास दतू पाठवून म्हटले कीं,'' म्यां त्याच्या
जीवे मारावा म्हणून त्याला पलगंावर मजपासाीं आणा.'' 16आिण ते दतू
घरांत आले असतां पाहा पलगंावर मुतीर् व ितच्या डोकीखाल ंबकऱ्यांच्या
केसांची उशी होती. 17 तेव्हां शाऊलाने मीखालीला म्हटले कीं, '' त्वां
मला कां फसिवलें आिण माझ्या वऱै्याने िनभर्य पळून जावें म्हणून त्याला
लावून िदले?'' मग मीखाल शाऊलाला म्हणाली, '' त्याने मला म्हटले
कीं, मला जाऊं दे, म्या तूला कां मारावे.?'' 18याप्रमाणे दावीदाने पळून
आपल्या िजवाचे रक्षण केले, आिण शमुवेलाजवळ राम्यामध्यें येऊन
त्याने आपणाला जें अवघे शाऊलाने केले होते ते सांिगतले; तेव्हां तो व
शमुवेल जाऊन नायोथात रािहले. 19मग शाऊलाला कोणी णसें ण्हटलें
की, पाहा दावीद पाम्यांतल्या नायोथांत आहे.'' 20 तेव्हां शाऊलाने
दावीदाला धरायास दतू पाठिवले, परतंु, भिवष्यवाद्यांची मडंळी स्तवन
किरता आिण शमुवेल त्यांवर नेमलेला उभा राहतां, हीं जेव्हां त्यांनी
पाहीले तेंव्हा देवाचा आत्मा शाऊलाच्या दतूांवर आला, आिण तेही
देवाजा स्तवन करु लागले. 21मग ते शाऊलाला सांिगतले असता त्याने
आणखी दतू पाठिवले, आिण तेही स्तवन करंु लागले; मग शाऊलाने
ितसऱ्या वेळेस आणखी दतू पाठिवले, आिण तेही स्तवन करंु लागले.
22 तेव्हां तोिह राम्यास जायास िनघाला, आिण सेखूमध्ये एका मोठ्या
िवहीरीजवळ येउन त्याने असें िवचािरले की, '' शमुवेल व दावीद कोठें
आहेंत?'' मग कोणीएकाने म्हटलें,''पाहा, तो राम्यांतल्या नायोथांत
आहेत.'' 23 तेव्हा तो राम्यांतल्या नायोथांत जाऊं लागला, आिण
देवाचा आत्मा त्याजवरही आला, आिण तो जातांना राम्यांतल्या
नायोथांत पोहोंचला तोपयर्ंत स्तवन करीत गेला. 24मग त्यानेही आपलीं
अगंवस्रे काढून शमुवेलापुढे स्तवन केले, आिण तो पडून त्या सवर् िदवसीं
आिण त्या सवर् रात्री उघडा राहीला; या कारणास्तव ते म्हणाले,''
शाऊलही भिवष्यवाद्यांमध्ये आहे कीं काय?''

आिण दावीद रामा ये़थल्या नायोथाहून पळून योनाथानाकडे
येऊन म्हणाला,मी काय केलें आहे? माझा अपराध काय?
आिण तुझ्या बापाच्यापुढें माझें काय पाप झालें आहे की तो

माझा जीव घ्यायला पाहत आहे? 2 तेव्हां त्यानें त्याला म्हटलें, असें न
होवो, तंू मरणार नाहीस; पाहा, माझा बाप लहान मोठें कांहीएक कायर्
मला सांिगतल्यावांचून करीत नाही, तर ही गोष्ट माझा बाप माझ्यापासून
कशाला गुप्त ठेवील? असें होणार नाही. 3मग दावीद शपथ वाहून
म्हणाला,तुझी कृपादृष्टी माझ्यावर आहे हें तुझा बाप खिचत जाणतो
म्हणून तो म्हणतो, हें योनाथानाला कळंू नये, कळले तर त्याला दखु
होईल; परतंु खरोखर, यहोवा िजवंत आहे, व तुझा जीव िजवंत आहे,
माझा जीव मरणापासून केवळ पावलांच्या अतंरावर आहे. 4 तेव्हा
योनाथान दावीदाला म्ङाला,जें कांही तुझा जीव इच्छीतो तें मी
तुझ्यासाठी करीन. 5आिण दावीद योनाथानाला म्हणाला, पाहा, उद्द्यां
अमावस्या आहे तेव्हां मी राजाबरोबर जेवण्यास बसायला चुकू नये;परतंु
मला जाऊं दे, परवां संध्याकाळपयर्त मी रानांत लपून राहील. 6जर
तुझ्या बापानें माझी आठवण काढलीच तर सांग की दावीदाने आपले गांव
बेथलहेम येथें जायला माझ्यापाझी आग्रह करून रजा मािगतली, कारण

तेथएं त्याच्या सवर् कुटंुबाचा वािर्षक यज्ञ आहे. 7जर तो बरें म्हणेल तर
तुझ्या दासाला शांित प्राप्त होईल, परतंु जर त्याला राग आला तर त्यानें
माझें वाईट करण्याचा िनश्र्चय केला आहे असें जाण. 8यास्तव तंू
आपल्या दासावर कृपा कर, कारण तंू आपल्या दासाला आपल्याबरोबर
यहोवाच्या करारात आणले आहे;तथािप माझ्या ठायीं अन्याय असला
तर तंूच मला िजवें मार; तंू आपल्या बापाजवळ मला कां आणावे?
9 तेव्हां योनाथान म्हणाला,तुला असें न होवो,माझ्या बापानें तुझे वाईट
करण्याचा िनश्र्चय केला आहे,असें मला खिचत समजलें तर मीं तें तुला
सांगू नये काय? 10 तेव्हां दावीद योनाथानाला म्हणाला,जत कदािचत
तुझा बाप तुला कठोर उत्तर देऊल तर मला कोण सांगेल? 11आिण
योनाथान दावीदाला म्हणाला,चल आपण रानात जाऊं,मग ते दोघे बाहेर
रानात गेले. 12आिण योनाथान दावीदाला म्हणाला यहोवा इस्त्राएलाता
देव साक्षी असो,उद्यां िकवा परवां या वेळेस मी अपल्या बापातें मन
पाहीन, तेव्हा पाहा,जर दावीदािवषयीं त्याचे मन चांगले असेल तरमी
तुझ्याकडे िनरोप पाठवून तें तुला कळवणार नाही काय़? 13जर तुझें
वाईट करावे असें माझ्या बापाला वाटलें, आिण जर मीं ते तुला कळवले
नाही आिण तंू शांतीने जावें म्हणून मीं तुला रवाना केले नाही,तर यहोवा
योनाथानाचे तसें व त्यापेक्षां अिधकही करो, आिण यहोवा जसा माझ्या
बापासंगती होता तसा तो तुझ्यासंगती असो. 14आिण मी िजवंत आहें
तोपयर्त माझा घात होऊ नये म्हणून तंू यहोवाची प्रमदया माझ्यावर
करावी असें केवळ नाही, 15तर तंू आपली कापा माझ्या घराण्यावरून
कधीधी काढंू नको; यहोवा दावीदाचा प्रत्येक शत्रु भूमीच्या पाठीवरून
छेदनू टाकील तेव्हाही ती काढंू नको; 16आिम यहोवाने दावीदाच्या
घराण्याशींकरार करून म्हटलें, यहोवा दावीदाच्या शत्रुंच्या हातून याची
झडती घेवो. 17मग योनाथानानें दावीदाकडून, त्याच्यावरच्या आपल्या
प्रीतीकिरतां, आणखी शपथ वाहवली, कारण जशी आपल्या स्वत:च्या
िजवावर तशी त्यानें त्याच्यावर प्रीित केली. 18आिण योनाथान त्याला
म्हणाला, उद्यां अमावस्या आहे, आिण तंू नाहीस म्हणून कळेल, कारण
तुझें बसण्याचे िटकाण िरकामें राहील. 19आिण तंू तीन िदवस
रािहल्यावर लवकर इतरून, तें कायर् घडले त्या िदवशीं ज्या िठकाणीं तंू
लपला होतास तेथें येइन अजेल दगडाजवळ राहा. 20मग पाहा, मी
पोराला पाठवून म्हणेन, जा, बाणांचा शोध कर. जर मी पोराला
म्हणेन,पाहा, बाण तुझ्या अलीकडे आहेत ते घेऊन ये, तर तंू ये;
21कारण तुझे कुशल आहे, आिण तुझे वाईट होणार नाहीं; यहोवा िजवंत
आहे. 22परतंु जर मी पोराला म्हणेन, पाहा, बाण तुझ्या पलीकडे आहेत;
तर तंू िनघून जा, कारण यहोवानें तुला पाठवून िदलें आहे. 23 रिम जी
गोष्ट तंू व मी बोललो आहों ितच्यािवषयी तर पाहा, यहोवा तुझ्यामध्यें व
माझ्यामध्यें िनरतंर आहे. 24मग दावीद रानात लपून रािहला, आिण
अमावस्या आली तेव्हां राजा जेवायला बसला. 25आिण राजा आपल्या
आसनावर, जसा इतर वेळीं तसा िंभतीजवळ आसनावर बसला व
योनाथान उठून उभा रािहला व अबनेर शौलाच्या बाजूला बसला, परतंु
दावीदाची डागा िरकामी होती. 26तरी शौल त्या िदवशीं कांहीं बोलला
नाही.कारण त्याला कांहीं झालें असेल,खिचत तो शुध्द नसेल, असे
त्याला वाटलें. 27मग अमावस्येच्या दसुऱ्यािदवशी असे झालें कीं
दावीदाची डागा िरकामी होती, आिण शौलानें आपला मुलगा, योनाथान
याला म्हटलें, इशायाचा मुलगा काल व आजिह जेवायला कां आला
नाहीय़ 28 रवे्हां योनाथानाने शौलाला उत्तर िदलें की, दावीदानें,
वेथलहेमास जायला आग्रहाने माझ्यापाशीं रजा मािगतली. 29तो
म्हणाला, मा तुला िवनतंी करतों, मला जाऊं दे, कारण आमचें घराणें
नगरात यज्ञ करणार आहे, आिण मला माझ्या भावानें आज्ञा केली आहे,
म्हणून आतां तुझी कृपादृष्टी माझ्यावर झाली तर मला माझ्या भावांना
भेटायला जाऊं दे.यामुळे तो राजाच्या पकं्तीस आला नाही. 30 तेव्हां
योनाथानावर शौलाचा राग पेटला, तो त्याल म्हणाला, अर ेिवपरीत
िफतूर खोर बायकोच्या मुला, तुझी फिजती व तुझ्या आईच्या
नागवेपणाची फिजती होण्यास तंू इशायाच्या मुलाशी जडलास हें मला
ठाऊक नाही काय? 31कारण जोपयर्त इशायाचा मुलगा पृथ्वीवर
आहे,तोपयर्त तंू आिण तुझे राज्यिह स्थािपत होणार नाही म्हणून आतां
माणसे पाठवून त्याला माझ्याकडे आम, कारण त्याला खिचत मेले
पािहजे. 32मग योनाथानानें आपला बाप शोल याला इत्तर देऊन
म्हटलें, त्याला, कशासाठी मारावे?त्यानें काय केलें आहे? 33 तेव्हां
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शोलानें त्याला मारायला भाला फएकला. यावरून योनाथानाला कळलें
की, आपल्या बापाने दावीदाला िजवे मारण्याचा िनश्र्चय केला आहे.
34मग योनाथान फार रागें भरून पमकू्तन उठला, आिण मिहन्याच्या
दसुऱ्या िदवशी त्यानें कांही अन्न खाल्ले नाही, कारण दावीदािवषयीं त्याला
वाईट वाटलें, कारण त्याच्या बापानें त्याचा अपमान केला. 35मग असें
झालें की योनाथान सकाळीं दावीदाशी नेमेलेल्या वेळेस आपल्याबरोबर
एक लहान पोर घेऊन रानांत गेला. 36आिण तो आपल्या पोराला
म्हणाला,धाव, आतां मी बाण मारतों, त्यांचा शोध कर. आिण पोर धावत
असतां त्याने त्याच्या पिलकडे बाण मारला. 37आिण जो बाण
योनाथानानें मारला होता त्याच्या िठकाणावळ पोर पोहचला तेव्हां
योनाथान पोराच्या मागून हाक मारून बोलला, बाण तुझ्या पलीकडे आहे
की नाही? 38आिण योनाथानानें पोराच्या मागून हाक मारली की, धाव ,
लवकर, पळ थांबू नको. 39मग पोराला कांहीच ठाऊक नव्हते,
योनाथानाला व दावीदाला मात्र गोष्ट ठाऊक होती. 40आिण
योनाथानानें आपलीं हत्यारें आपल्या पोराला िदलीं, व त्याला म्हटले,
चल, ही उचलून घेऊन नगरांत जा. 41आिण पोर गेल्यावर दावीद
दिक्षणेकडील एका िठकाणातून उठून भूमीवर उपढा पडला व तीन वेळां
नमला;तेव्हां ते एकमेकांचें चंुबन घेऊन एकमेकांसाठी रडले, पण दावीद
अिदक रडला. 42आिण योनाथान दावीदाला म्हणाला, शांतीनें जा,
कारण आपण दोघांनी यहोवाच्या नांवाने शपथ वाहून म्हटले आहे की,
माझ्यामध्यें व तुझ्यामध्ये आिण माझ्या संतानामध्यें व तुझ्या
संतानामध्यें यहोवा सवर्काळ असो, मग तो उठून िनघून गेला व
योनाथान नगरांत गेला.

आिण दावीद नोब यथेै अहीमलेख याजकाजवळ आला,
आिण अहीमलेख कांपत,कांपत दावीदाला भेटायला आला,
व त्याला म्हणाला,तंू एकटा कां आलास आिम तुझ्याबरोबर

कोणी कां नाहा? 2 तेव्हां दावीद अहीमलेख याजकाला म्हणाला, राजानें
मला कांही काम करायला आज्ञािपलें आहे, आिण त्याने असे म्हटले की
ज्या कामािवषयी मी तुला पाठवतो, व जें मी तुला आज्ञािपले आहे,ते
कोणाला समजू देउ नको;आिण तरुणांनी अमक्या अमक्या िठकाणी
असावें म्हणून मी त्यांना नेमले आहे. 3नतर आता तुझ्या हातांत काय़
आहे? सांच भाकरी िंकवा जे कांही असेल तें मला माझ्या हाती दें.
4 तेव्हां याजकानें दावीदाला उत्तर देऊन म्हटले, माझ्याजवळ कांही
सामान्य भाकर नाही, तर पिवत्र भाकर आहे;जर तरुणांनी आपणांस
बायकांपासबन दरू राखलें असेल तर ती घ्यावी. 5दावीदानें याजकाला
उत्तर देऊन म्हटले, खिचत हे तीन िदवस झाले,मी िनघालों तेव्हापासून
बायका आम्हापासून दरू आहेत, आिण तरुणांची पात्रें पिवत्र
आहेत;आिण ती भाकर जरी पात्रात आज पिवत्र केली होती तरी कांही
प्रकार ेसामान्य आहे. 6मग याजकानें त्याला पिवत्र भाकर िदली, कारण
ऊन भाकर ठेवावी म्हणून जी समत्रतेची भाकर यहोवाच्या समोरून त्या
िदवशी काढलेली होती ितच्यावाचून दसुरी भाकर तेथे न्हती. 7आिण
त्या िदवशी शौलाच्या चाकरातील एक माणूस तेथें यहोवाच्या पुढे
थांबवलेला असा होता; त्याचे नाव दवेग; तो अदोमी होता;तो शौलाच्या
िखल्लाऱ्यामध्यें मुख्य होता. 8आिण दावीद अहीमलेखाला म्हणाला येथें
तुझ्याजवळ भाला िंकवा तरवार नाही काय?राजाचे काम िनकडीचे आहे
म्हणून मी आपल्या हाती आपली तरवार िंकवा आपली शस्त्रे घेतली
नाहीत. 9 तेव्हां याजक म्हणाला,गल्याथ पिलष्टी, ज्याला तंू एलाच्या
खोऱ्यांत िजवे मारलें त्यांची तरवार पाहा, ती एफोदाच्या मागे वस्त्रात
गंुडाळलेली आहे, ती तंू घेणार तर घे, कारण ितच्यावाचून द ुसरी येथें
नाही, दावीद म्हणाला, ितच्यासारखी दसुरी नाही, ती मला दे. 10आिण
त्या िदवशी दावीद उठला व शौलाच्या भीतीमुळे पळून गथाचा राजा
अखीश याच्याकडे गेला. 11 तेव्हां अखीशाचे दास त्याला म्हणाले,हा
दावीद , देशाचा राजा आहे की नाही:शौलाने हजार व दावीदाने दहा
हजार मारले आहेत, असें ते त्याच्यािवषयी गाउन एकमेकांना म्हणत
नाचत होते की नाही? 12आिण दावीद हे शब्द आपल्या मनात ठेवून
गथाचा राजा आखीश याच्यापुढे पार भ्याला. 13मग त्यांच्यापुढे त्याने
आपली वतर्णूक पालटून त्यांच्यासमोर वेड घेतले, आिण त्यानें
कवाडाच्या फळ्यांवर रघेामारल्या व आपलीलाळ आपल्या दाढीवर गळंू
िदली. 14 तेव्हां आखीश आपल्या दासांना म्हणाला, पाहा, हा वेडा आहे,
असें तुम्हाला िदसतें, तर कशासाठी ितम्ही त्याला माझ्याकडे आणलें?

15 वेडीमाणसें मला कमी आहेत म्हणून तुम्ही याला माझ्याकडे वेडेपण
करायला आणले काय?यानें माझ्या घरात यावें काय?

मग दावीद तेथून िनघून अदलु्लाम गुहेत पळून गेली आिण
त्याचे भाऊ व त्याच्या बापाचे घरचे सवर् हें ऐकून तेथें खाली
त्याच्याकडे गेले. 2आिण कोणी अडचणीत पडलेले, कोणी

कदार्र व कोणी त्रासलेले असे कवर् त्याच्याकडे एक 6 िमळाले, आिण तो
त्यांचा सरदार झाला; आिण सुमारें तारशें माणसें त्याच्याजवळ होती.
3आिण दावीद तेथून मवाबातीस िमस्पा तेथें जाऊन मवाबाच्या राजाला
म्ङणाला, मी तुला िवनतंी करतों, देव माझ्यासाठी काय कराल हें मला
कळेल तोपयर्त माझ्या आईबापांना तुझ्याजवळ येऊन राहू ंदे. 4मग
त्यानें त्यांना मवाबाच्या राजाकडे आणलें आिण दावीद गडांत वस्तीस
होता तोपयर्त तें त्याच्याजवळ रािहले. 5मग गाद भिवष्यवादी दावीदाला
म्हणाला,गडांत राह ंनको, तर तंू िनघून यहूदा देशांत जा. तेव्हां दावीद
िनघून हरथे रानांत आला. 6आिण दावीद व त्याच्याबरोबरचीं माणसें
यांचा षोध लागला असें शौलानें ऐकलें. शौल तर रामातल्या िगब्यात
एशेल झाडाखाली बसला होता; त्याचा भाला त्याच्या हातांत होता, व
त्याचे सवर् चाकर उभे होते. 7 तेव्हां शौल आपल्याजवळ जे आपले
चाकर उभे होते त्यांना म्हणाला, अहो बन्यामीनी लोकांनो, ऐका हो,
इशायाचा मुलगा तुम्हां प्रत्येकाला शेतें व द्राक्षमळे देणार आहे काय? तो
तुम्हां सवार्ना हजारांचे व शभंराचे सरदार करणार आहे काय? 8 म्हणून
तुम्ही सगळे माझ्यावर िफतुरी करीत आहां आिण माझा मुलगा
इशायाच्या मुलाशीं करार करतो तेव्हां मला कोणी कळवीत नाही, आिण
तुम्हातला कोणी माझ्यासाठी दिुखत होत नाही, आिण माझ्या मुलानें
माझ्या चाकराला आजच्यासारखें माझ्यासाठीं टपून बसायला चेतवलें
आहे, हे कोणी मला कळवीत नाही. 9मग दवेघी अदोमी, जो शौलाच्या
चाकरावर नेमलेला होता, त्याने उत्तर देऊन म्हटलें, मी इशायाच्या
मुलाला नोब येथें अहीटूबाचा मुलगा अहीमलेख याच्याकडे येताना
पािहले; 10आिण त्यानें त्याच्यासाठी यहोवाला िवचारलें, व त्याला अन्न
िदलें, आिण गल्थ पिलष्टी याची तरवार त्याला िदली. 11 तेव्हां राजाने
अहीटूबाचा मुलगा अहीमलेख याजक याला व त्याच्या बापाच्या सवर्
घराण्यातले जे याजक नोब येथें होते त्यांना बोलावायला माणसे
पाठवलीं, आिण ते सवर् राजाकडे आले. 12 तेव्हां शोलानें म्हटले,
अहीटूबाच्या मुला, आतां ऐक. तो म्हणाला, माझ्या प्रभू, मी येथएं आहें.
13आिण शौल त्याला म्हणाला, तंू आिण इशायाचा मुलगा अशा तुम्ही
दोघांनी माझ्यावर िफतुरी केली कीम तंू त्याला भाकर व तरवार िदली
आिण त्याच्यासाठीं देवापाशी िवचारले यासाठीं की त्यानें
आजच्यासारखें माझ्यावर उठून माझ्यासाठी टपून बसावें? 14 तेव्हां
अहीमलेखानें राजाला उत्तर देऊन म्हटले, तुझ्या सवर् चाकरांमध्यें
दावीदासारखा कोण िवश्र्वासू आहे?तो राजाचा जांवई आहे व एकामती
तुझ्याजवळ मसलतीला येत असतो व तुझ्या घरांत प्रितष्टीत आहे.
15आजच मी त्याच्यासाठी देवाला िवचारू लागलो काय? असें करणें
माझ्यापासून दरू असो; राजाने आपल्या दासाला िंकवा माझ्या बापाच्या
घराण्यातील कोणाला अपराध लावू नये, कारण या सवार्ंतले अिधक उणें
कांहींच तुझ्या दासाला ठाऊक नाही. 16 राजा म्हणाला,अहीमालेखा,
तुला खिचत मेले पािहजे; तुला व तुझ्या बापाच्या घराण्यातील सवार्ना
मेलें पािहजे; 17मग राजा आपणाजवळ जे िशपाई उभे होते त्यांना
म्हणाला,यहोवाच्या याजकांच्या अगंावर जाऊन त्यांना मारा, कारण
त्यांनीही दावीदाचा पक्ष धरला आहे; आिण तो पळाला असें त्यांना
कळलें असतां त्यांनी मला कळवले नाही. करतंु राजाचे चाकर
यहोवाच्या याजकांवर तुचून पडायला आपले हात पुढे करीनात. 18मग
राजानें दवेगाला म्हटलें, तंू याजकांच्या अगंावर जा. तेव्हां दवेग अदोमी
याजकांच्या अगंावर जाऊन तुटून पडला. आिण त्या िदवशीं त्यानें
तागाचें एफोद नेसलेल्या पचंायशीं मनुष्यांना िजवे मारले. 19आिण
त्यानेंयाजकांचें नोब नगर याचा तरवारीच्या धारनेें
केला;पुरुष,बायका,बाळकें  व तान्हीं गुरें , गाढवें व मेंढर ेही त्यानें
तरवारीच्या धारनेें िजवे मारली. 20 तेव्हां अहीटूबाचा मुलगा अहीमलेख
याचा अब्याथार नांवाचा एक मुलगा सुटून दावीदाकडे पळून गेला.
21आिण शौलानें यहोवाच्या याजकांना िजवे मारलें हें अब्याथाराने
दावीदाला कळवलें. 22 तेव्हां दावीदानें अब्याथाराला म्हटले,दवेग
अदोमी येथें होता त्यािदवशी मला समजलें की,तो शौलाला खिचत
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सांगेल. मी तुझ्या बापाच्या घराण्याच्या सवर् मनुष्यांस मरणाते कारण
झालें. 23माझ्यापाशीं राहा,िभऊ नको; कारण जो मला िजवे मारायला
पाहतो तोच तुला िजवें मारायला पाहतो, पण माझ्याजवळ तुझें रक्षण
होईल.

तेव्हां कोणीं दावीदाला सांिगतलें कीं, पाहा,पिलष्टी
कईल्याशीं लठतात व खळी लुटतात. 2 म्हणून दावीदानें
यहोवाला िवचारलें, तो म्हणाला, मी जाऊन त्या

पिलष्ट्यांना मारून कईल्याचें तारण कर. 3 तेव्हां दावीदाच्या माणसांनी
म्दटले, पाहा आम्हाला येथें यहूदांत भय आहे, आिम म्ही कईल्यांकडे
पिलष्टांच्या सनै्यावर गेलो तर तें िकरीतरी अिधक होईल! 4मग दावीदाने
आणकी यहोवाला िवचारले, आिण यहोवाने उत्तर देऊन म्हटलें, उठून
खाली कईल्याकडे जा,कारण मी पिलष्ट्यांस तुझ्या हाती देईन. 5मग
दावीद व त्याची माणसें कईला येथें जाऊन पिलष्ट्यांशी लझली, आिण
त्यांनी त्यांची गुरढेोरें नेली, व मोठ्या वधानें त्यांना मारलें; असें दावीदानें
कईलांकरास तारलें. 6आिण असें झालें कीं, अहीमलेखाचा मुलगा
अब्याथार दावीदाकडे कईला येथें पळून ला तेव्हां त्यानें आपल्या हातीं
एफोद आणलें. 7आिण दावीद कईल्याला गेला असें कोणी सांिगतलें;
तेव्हां शौल म्हणाला, देवाने त्.ला माझ्या हातीं िदलें आहे, कारण
वेशीच्या व अडसराच्या नगरात िशरून तो कोंडला गेला आहे. 8मग
कईल्याकडे उतरावें आिण दावीदाला व त्याच्या माणसांना वेढा घालावा
म्हणून शौलानें सवर् लोकांना लढाईला बोलावलें. 9आिण आपल्यावर
शौल वाईटयोजीत आहे हें दािवदाला कळलें, म्हणून तोअब्याथार
याजकाला म्हणाला, अफोद इकडे आण. 10मग दावीद म्हणाला, हे
यहोवा, इस्त्राएलाच्या देवा, शौल माझ्यामुळें  नगराचा नाश करायला
कईल्यावर येऊ पाहतआहे अमें तुज्या लेवकानें खिचत ऐकले आहे;
11तर कईलावर मला शौलाच्या हातीं देतील काय? तुझ्या सेवकानें
ऐकल्याप्रमाणें शौल खालीं येईल काय? हे यहोवा, इस्त्राएलाच्या देवा, मी
तुला िवनती करतों, हें तंू आपल्या सेवकाला सांग. आिण यहोवा,
बोलला, तो खालीं येईल. 12मग दावीद म्हणाला, कईलावर मला व
माझ्या माणसांना शौलाच्या हातीं देतील ? आिण यहोवा बोलला, ते तुला
त्याच्या हाती देतील. 13मग दावीद व त्याची माणसें उठून कईल्यांतून
िनघून गेली; ती सुमार ेसहाशे माणसे होती. आिण त्यांना जेथें जायला
िमळाल ंय्थें ती गेली; तेव्हां दावीद कइल्यातून पळाला असें शौलाला
कोणी सांिगतलें, आिण त्यानें ितकडे जायचें सोडलें. 14आिण दावीद
रानातील गडांमध्यें राहू ंलागला, तो जीफ रानात डोंगराळ प्रदेशांत राहूं
लागला.च आिम िनत्य त्याचा शोध करीत गेला, परतंु देवानें त्याला
त्याच्या हाती िदले नाही. 15आिण आपला जीव घ्यालला शोल िनघाला
आहे असें दावीदाने पािहलें, आिण दावीद जीफ रानातींल एका झाडींत
होता; 16आिण शौलाचा मुलगा योनाथान उठून झाडीत दावीदाकडे
गेला, आिण त्याने त्याचा हात देवाच्याठायी सबळ केला; 17आिण तो
त्याला म्हणाला, िभऊ नको, कारण माझा बाप शौल याच्या हाती
लागणार नाहींस, तंू तर इस्त्राएलावर राजा होशील, आिण तुझ्याजवळ
मीच पिहला होईन, हें माझा बाप शौलिह जाणतो. 18 तेव्हां त्या दोघांनी
यहोवाच्यासमोर करार केला.मग दावीद झाडीत रािहला व योनाथान
आपल्या घरीं गेला. 19आिण जीफी लोक शौलाकडे िगबा येथें येऊन
म्हणाले, यशीमोनाच्या दिक्षणेकडे, हकीला डोंगरातील झाडींत, गडांमध्यें
दावीद आम्हापांशी लपून रािहला आहे की नाही? 20तर आतां हे राजा,
खाली येण्याच्या आपल्या सवर् मनोरथप्रमाणें खाली यें, म्हणजे त्याला
राजाच्या हातीं देणें हें आमचें काम . 21 तेव्हां शौल म्हणाला, तुम्ही
यहोवापासून आशीवार्द पावलेले व्हा, कारण तुम्हीं माझ्यावर दया केली
आहे. 22मी तुम्हाला िवनतंी करतो,तुम्ही जा,आणखी मन लावून त्याचे
पाऊल उमटण्याचे िठकाण कोठें आहे आिण तेंथे त्याला कोणीं पािहले,
याची मािहती काढून पाहा, कारण तो फार चतुराईनें वागतो, असें मला
शांिगतले आहे. 23तर जेथे तो लपून राहतो त्या सवर् लपण्याच्या जागा
पाहून त्यांची खात्री करून घ्या, मग खरें वतर्मान घेऊन माझ्याकडे परत
या;मग मी तुम्हाबरोबर जाईन, आिण असे होईल की तो मुलखात
असलातर मी त्याला यहूदाच्या सरवे हजारांहून हुडकून काढीन. 24मग
तें उठले, आिण शौलापुढें जीफाकडे गेले; परतंु दावीद व त्याची माणसें
यशीमोनाच्या हिक्षणेकडे मावोनाच्या रानांत, अराबात होती. 25आिण
शऔल व त्याची माणसें त्याचा शोध करायला आलीं. हें कोणी दावीदाला

सांिगतलें म्हणून तो खडकावरून उतरून मावोनाच्या रानांत रािहला, हें
ऐकून शौल मावोनाच्या रानांत दावीदाच्यामागें लागला. 26आिण शौल
डोंगराच्या एका सबाजूनें चालला, आिण दावीद व त्याची माणसें
डोंगराच्या दसुऱ्या बाजूनें चालली, आिण दावीदानें शौलौपासून पळायला
घाई केली, कारण शौल व त्याची माणसें दावीदाला व त्याच्या माँसांना
धरायला घेरीत होती. 27परतंु दतू शौलाकडे येऊन म्हणाला, कवकर
ये, कारण पिलष्ट्यांनी देशावर घाला घातला आहे. 28 तेव्हां शौल
दावीदाचा पाठलाग सोडून पिलष्ट्यावर चाल करून गेला; याकिरतां त्या
जागेचे नाव सेला हम्मालकोथ 9 म्हजे,िनसटून जाण्याचा खडक) असें
पडलें. 29मग दावीद तेथून वर जाऊन एन गेदीच्यागडांमध्यें रािहला.

आिण असें जालें की शौलपिलष्ट्यांचा पाठलाग सोडून
माघारा आल्यावर त्याला कोणी सांिगकले की, दावीद एन
गेदीच्या रानात आहे. 2 तेव्हां शौल क्व इस्त्राएलांतून

िनवडलेल्या तीन हजार मनुष्यांस घेऊन रानबकऱ्यांच्या खडकावर
दावीदाचा व थ्याच्या मनुष्यांचा शोध करायला गेला. 3आिण तो
मेंढवाड्याजवळ रस्त्यावर आला, तेथें एक गुहा होती, ितच्यात
शौलआपले पाय झाकायला गेला, आिण दावीद व त्यची माणसें त्या
गुहेच्या एगदी आतल्या भांगात बसली होती. 4 तेव्हा दावीदाच्या
माणसांनी त्याला म्हटले, यहोवाने तुला सांिगतले की, पाहा,मी तुजा शत्रू
तुझ्या हाती देईन, आिण तुला जसे बर ेिदसेल तसे तू त्याचे करशील; तो
हा िदवस पाहा. मग दावीदानें उठून शौलाच्या वस्त्राचा काठ हळूच कापून
घेतला. 5 त्यानतंर असें झाले की, दावीदाचे मन त्याला टोचू लागले,
कारण त्याने शौलाचें वश्त्र कापून घेतले होते. 6आिण त्यानें आपल्या
माणसांस म्हटले, मी आपल्या धन्यावर, यहोवाच्या अिभिषक्तावर
आपला हात टाकावा, अशी गोष्ट यहोवानें माझ्याकडून घडंू देऊ नये,
कारण तो यहोवाचा अिभिषक्त आहे. 7असें बोलून दावीदानें आपल्या
माणसांना दबावून त्यांना शौलावर उठंू िदले नाही, मग शौल उठून गुहेतून
िनघून वाटेनें चालला. 8नतर दावीदिह उठून गुहेतून िनघाला, आिण
शौलाच्या पाठईमागून हाक मारून बोलला, हे माझ्या प्रभू राजा. तेव्हां
शौलानें आपल्यामागें वळून पािहले, आिण दावीद आपले तोंड भूमीस
लावून नमला, 9मग दावीदानें शौलाला म्हटले, पाहा; दावीद तुझे वाईट
करायला पाहतो, असें जे लोकांचे, बोलणे ते तंून कशाला ऐकतोस?
10पाहा,आज तंू आफल्या डोळ्यनंीं पािहलें की यहोवाने गुहेत आज
तुला माझ्याहाती िदले होतें, आिण तुला िजवे मारावें असें कोणी मला
सांिगतले, पण मी तुला सोडून िदले, आिण मी बोललो, मी आपला हात
माझ्या प्रभूवर टाकणार नाही, कारण तो यहोवाचा अिभिषक्त आहे.
11आणखी , माझ्या बापा, पाहा, माझ्या हातात तुझ्या वस्त्राचा कांठ
पाहा, कारण मीम तुझ्या वस्त्राचा कांठ कापला आिण तुला िजवे मारले
नाही, यावरून माझ्याठायी दषु्टाई िंकवा िफथुरी नाही, आिण जरी तंू
माझा जीव घ्यायला टपून बसतोस तरी मी तुझ्यािवरीध्द पाप केले नाही
याची खात्री करून पाहा. 12माझ्यामध्यें व तुझ्यामध्यें यहोवा न्याय
करो; माझा सूड यहोवा तुझ्यावर उगवो, परतंु माझा हात तुझ्यावर
पडणार नाही 13दषु्टापासून दषु्टाई िनघते अशी पुरातन लोकांची म्हण
आहे, परतंु माझा तुझ्यावर पडणार नाही. 14कोणाच्यामागें इस्त्राएलाचा
राजा िनघून आला?तंू कोणच्या पाठीस लागतोस? मेलेल्या
कुत्र्याच्यामागें काय? 15यास्तव सहोवा न्यायाईश होईन माझ्यामध्यें व
तुझ्यामध्यें न्याय करो, हें पाहून तो माझा वाद करो, आिण तुझ्या हातून
मला सोडवो. 16आिण असे झालें की, दावीदाने शौलाशी हे शब्द
लबोलणें सेपवळ्यावर शौल म्ङणाला, माझ्या मुला दावीदा,ही तुझी वाणी
आहे काय?मग शौल गळा काढून रडला, 17आिण तो दावीदाला
म्हणाला, माझ्यापेक्षां तू अिधक न्यायी आहेस, कारण तंू माझें बर ेकेले,
आहेस, परतंु मी तुझे वाईट केले आहे. 18आिण तंू माझ्याशी चांगले
वतर्न करतोस हें तंू आज उघड केले आहे. कारण यहोवाने मला तुझ्या
हाती िदलें होतें तेव्हां तंू मला िजवे मारले नाही. 19कोमा माणसाला
त्याचा वरैी सांपडला तर तो त्ला चांगल्या रीतीने वाटेस लेवील काय?
तर तंू आज जें माझे बरें केलें त्याबद्दल यहोवा तुला उत्तम प्रितफळ देवो.
20आिण आतां पाहा, मी जाणतों की तंू खिचत राजा होशील, आिण
इस्त्राएलांचें राज्य तुझ्या हाती स्थािपत होईल. 21 म्हणून आतां तंू
माझ्याशी यहोवाची शपथ वाहा की, तंू माझ्यामागे माझे संतान नाहीसें
करणार नाहीस, आिण माझ्या बापाच्या कुळांतून माझे नाव नष्ट करून
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टाकणार नाहीस. 22 तेव्हां दावीदानें शौलाशी शपथ वािहली. मग शौल
घरीं गेला, आिण दावीद व त्याचीं माणसें गडांत चढून गेलीं.

आिण शमुवेल मरण पावला तेव्हां सवर् इस्त्राएल लोकांनी
एकत्र जमून त्याच्यासाठी शोक केला, आिण त्यांनी त्याला
रामा ये़थें त्याच्या घरांत पुरले. आिण दावीद उठून खाली

पारान रानांत गेला. 2आिण मावोनांत एक माणूस होता त्याची मालमत्ता
पमेर्ल येथें होती; तो माणूस फार मोठा होता; त्याची तीन हजार मेंढरें व
एक हजार बकरी होती; आिण तो आपली मेंढरें कमेर्लांत कातरीत होता.
3 त्यापुरुषाचे नाव नाबाल व त्याच्या बायकोचें नाव अबीगईल होतें;
बायको तर बुध्दीने चांगली व संुहर रूपाती होती, परतंु पुरूष कठोर व
करणीने दषु्ट होता; तो कालेबाच्या कुळातला होता. 4आिण नाबाल
आपली मेंढर ेकातरीत आहे असें दावीदानें रानात ऐकलें. 5मग दावीदानें
दहा तरुणास पाठवले आिण दावीद त्या तरुणास म्हणाला, कमेर्ल येथे
जा व व नाबालाकडे जाऊन माझ्या नांवाने त्याला सलाम करा. 6आिण
त्या सुखी िजवाला असें म्हणा, तुला शांती असो.व तुझ्या घराला शांित
असो,आिण जे कांही तुझे आहेत्या अवघ्याला शांित असो. 7तुझ्याकडे
कातरणार ेआहेत असें मीं आतां ऐकलें. आतांच तुझे मेंढके आम्हाजवळ
होते त्यांना आम्ही उपद्रव केला नाही, आिण िजतके िदवसते कमेर्लात
होते िततके िहवस त्यांचे कांही हरवले नाही. 8तंू आपल्या तरुणांस
िवचार,म्हणजे ते तुला सांगितल; तर या तरुणांवर तुझी कीदृष्टी व्हावी ,
कारम आम्ही चांगल्या िदवशी आलों; 9मी तुला िवनतंी करतों, जें कांहीं
तुझ्या हाताझी येईल तें तंू तुझ्या दासांना व तुझा मुलगा दावीद याला दे.
मग दावीदाचे तरुण येऊन या सवर् शब्दांप्रमाणे दावीदाच्या नांवानें
नाबालाशी बोलून उगेच रािहले. 10 तेव्हां नाबालाच्या चाकरांना उत्तर
देऊन म्हटलें, दावीद कोम आहे? इशायाचा मुलगा कोण? जे एकेक
आपापल्या धन्यापासून सुचून पळतात असे पुष्कळ चाकर या िदवसांत
आहेत. 11माझी भाकर व माझे पाणी व माझ्या मारलेल्या पशंूचे मांसजें
मी आपल्या मेंढर ेकातरणाऱ्यासाठीं तयार केलें तें घेऊन, जी माणसें
कोठून आली आहेत हें माला मािहत नाहीं अशांना मी द्यावें काय? 12मग
दावीदाचे तरुण आपल्या वाटेनें परत गेले, आिण माघार ेयेऊन त्यांनी
ह्याप्रमाणें सवर् बोलणें त्याला सांिगतलें. 13 तेव्हां दावीद आपल्या
माणसांना म्हणाला, तुम्ही आपापली तरवार कंबरसे बांधा. मग प्रत्येकाने
आपापली तरवार कंबरसे बांधली, दावीदानेंिह आपली तरवार कंबरसे
बांधली, आिण दावीदाच्यामागें सुमारें चारशें मनुष्यें वर गेली, आिण
दोनशें मनुष्यें सामानाजवळ रािहली. 14आिण नाबालाची बायको
अबीगईल िहला चाकरातींल एकानें सांिगतलें, पाहा, दावीदानें रानातून
आमच्या धन्याला सलाम सांगाबला दतू पाठवले, परतंु तो त्यांच्या
अगंावर गेला. 15पण ती मनुष्यें आम्हांशी फार चांगली वागली; त्यांनी
आम्हाला कांही उपद्रव केला नाही; िजतके िदवस आम्ही रानांत
त्याच्याबरोबर वागलो िततके िदवस आमचे कांही हरवले नाही.
16आम्ही त्याच्याजवळ मेंढर ेराखीत होतो िततके िदवस ती आम्हांला
रात्रिदवस तटबदंीसारखी होतीं. 17तर आतां तंू काय करणार हें समजून
िवचार कर, कारण आमच्या धन्यावर व त्याच्या सवर् घरावर वाईट
येण्याचें ठरलें आहे; कारण त्याच्याशीं कोणाच्यानें बोलवत नाही एवढा
तो वाईट आहे. 18आिण अबीगईलेनें घाई करून दोनशें भाकरी व
द्राक्षारसाचे दोन घडभुधले व पांच तय़ार केलेलीं मेंढर ेव पांच मापें हुरडा
व िखसिमसाचे शभंर घड व अिजराच्या दोनशें ढेपा हीं घेतली
वगांढवावर घातलीं. 19आिण ितनें आपल्या चाकरांना म्हटलें, माझ्यापुढें
चला,पाहा, मी तुमच्यामागून येतें, परतंु ितनें आपला नवरा नाबाल याला
कांही सांिगतलें नाही. 20आिण असे झाले की, ती आपल्या गाढवावर
बसून डोंगराच्या कडेनें जात असतां पाहा, दावीद व त्याची माणसें
ितच्याकडे येत होती आिण त्यांना ती भेटली. 21आिण दावीदानें म्हटलें
होतें की, रानात त्यांचे जे होते त्या सवार्तलें हरवले नाही, असे मी त्यांचे
राखले ते व्यथर् गेलें; आिण माझ्याशीं बऱ्याचे वाईट परत केले आहे.
22जें कांही त्याचें आहे त्या सवार्तून एकिह मुलगा जर मी सकाळ
उजाडेपयर्त राहू िदला तर तसें वत्यापेक्षां अिधकिह देव दावीदाला करो.
23आिण अबीगईलेनें दावीदाला पािहलें तेव्हां ती लवकर गाढवावरूम
उतरली, आिण दावीदापुढें उपडें पडून ितनें भूमीकडे नमन केले,
24आिण ितनें त्याच्या पायां पडून म्हटले, माझ्या रर्भू, अन्याय
माझ्याकडे, माझ्याकडेच असावा, आिण मी तुला िवनतंी करतें, तुझ्या

दासीला तुझ्या कानीं बोलंू दे, आिण तंू आपल्या दासीचे शब्द ऐक.
25मी तुला िवनतंी करते,माझ्या प्रभूनें या वाईट माणसाला,
नाबालालाल, मानंू नये,कारण जसेत्याचे नाव तसातो आहे, त्याचें नांव
नाबाल (म्हणजे मूखर्)असें आहे, आिण त्याच्याठायी मूखर्पण आहे;परतंु
माझ्या प्रऊचे तरुण मनुष्य,जे तंू पाठवले, त्यांना मी तुझ्या दासीनें
पािहलें नाही. 26तर आतां माझ्या प्रभू, यहोवा िजवंत आहे आिण तुझा
जीव िजवंत आहे, आिण रक्त पाडण्याच्या जोषापासून व आपल्या हातानें
सूड घेण्यापासून यहोवानें तुला आवरलें आहे. तर आतां जे तुझे शत्रू व
जे माझ्या प्रभूचें वाईट करायला पाहतात ते नाबालासारखे होवोत.
27आिण आतां ही जी भेट तुझ्या जासीनें माझ्या प्रभूकडे आणली आहे
ती माझ्या प्रभूच्यामागून चालणाऱ्या तरुण मनुष्यांना द्यावी. 28मी तुला
िवनतंी करतें, तू आपल्या दासीच्या अपराधाची क्षमा कर; कारण माझा
प्रभु यहोवाच्या लढाया लढतो, आिण तुझ्याठाय़ी तुझ्या सवर् िदवसांत
वाईट सांपडणार नाही; म्हणून यहोवा माझ्या प्रभूचें घर खरोखर िस्थर
करील. 29आिण जरी मनुष्य उठून तुझ्या पाठीस लागला व तुझा जीव
घ्यायला पाहत असला तरी माझ्या प्रभूचा जीव यहोवा तुझा देव
याच्याजवळ िजवाच्या गांठोड्यात बांधलेला राहील, आणइ, जसे
गोफणीच्या खोलग्यातून फेकतात तसे तुझ्या शत्रूंचे जीव तो गोफणीतून
फेकून देईल. 30आिण असें होईल की, यहोवानें तुझ्यािवषयी जें चांगले
सांिगतलें आहे ते सवर् तो माझ्या प्रभूचें करून तुला इस्त्राएलाचा
अिधकारी नेमील, 31 तेव्हां माझ्या प्रभूनें िवनाकारण रक्त पाडलें व सूड
घेतला ह्याबद्दल खेद तुला होणार नाही, िंकवा मनाचा संताप माझ्या
प्रभूला होणार नाहीं. आिण यहोवा माझ्या प्रभूचें बरें करील तेव्हां तंू
आपल्या दासीचें स्मरण कर. 32 तेव्हां दावीद अबीगईलेला म्हणाला,
यहोवा, इस्त्राएलाचा देव, ज्यानें तुला आज मला भेटायला पाठवलें, तो
धन्यिव्दत असो. 33आिण तुझा बोध आशीवार्िदत होवो; आिण आज
रक्त पाडण्याच्या दोषापासून व आपल्या हातानें सूड घेण्यापासून मला
िजनें अजवलें ती तंू आशीवार्िदत हो. 34कारण तुझे वाईट मी करणार
होतों तें ज्यानेंमला करंू िदलें नाहीं तो यहोवा, इस्त्राएलाचा देव िजवंत
आहे; जर तंू मला भेटायला लवकर आली नसरीस तर खिचत
नाबालाचा एक मुलगा देखील सकाळ उजाडेपयर्त रािहला नसता.
35मग जें ितनें दादीदासाठीं आणले होतें ते त्यानें ितच्या हातबन घेतलें
वितला म्हटले, तंू आपल्या घरीं शांतीनें जा, पाहा, मीं तुझी वाणी एकली
आहे आिण तुला मान्य केलें आहे. 36मग अबगईल नाबालाकडे आली,
आिण पाहा, त्यानें आपल्या घरीं राजाच्या मेजवाणीसारखी माजवाणी
केली आहे. तेव्हां नाबालाचें ह्रदय त्याच्या आंत संतुष्ट होतें, कारण तो
मद्य िपऊन फार मस्त झाला होता,म्हणून ितनें पहाट उजाडेपयर्त त्याला
अिधक उणें कांहीच सांिगतले नाही. 37आिण असें झाले का, सकाळी
नाबालाचा कैफ उतरळ्यावर त्याच्या बायकोनों या गोष्टी त्याला
सांिगतल्या तेव्हां त्याचे ह्रदय त्याच्या आंत मेलें व तो दगडासारखा
झाला. 38आिण असें झाले की सुमारें दहा िदवसानतंर यहोवाने
नाबालाला मारलें व तो मेला. 39आिण नाबाल मेला असें दावीदानें
ऐकले तेव्हां तो म्हणाला, ज्यानें माझ्या अपमानाचा सूड नाबालावर
उगवला आहे आिण ज्यानें आपल्या सेवकाला वाईट करण्यापासून
आवरून धरलें, तो यहोवा धन्यवाद्त असो. यहोवाने नाबालाची दषु्टाई
त्याच्याच मस्तकावर परत घातली आहे. मग दावीदानें अबीगईलेकडे
येदतू पाठवून ितला आपली बायको करण्यािवषयीची गोष्ट काठली.
40आिण दावीदाते चाकर कमर्लास अबीगईलेकडे येऊन ितला
म्हणाले,दावीदानें, तंू त्याची बायको व्हावें म्हणून आम्हांला तपझ्याकडे
पाठवले आहे. 41 तेव्हां ती उठूनन भूमीकडे लवून नमली व म्हणाली,
पाहा, तुझी दासी माझ्या प्रभूच्या चाकरांचे पाय धुवायला चाकरीण
असावी. 42मग अबीगईल घाई करून उठली, व गाढवावरबसून
िनघाली, आिण ितच्या पांच सख्या ितच्मागे गेल्या; आिण ती दावीदाच्या
दतूांच्यामागून गेली, आिण त्याची बायको झाली. 43आिण दावीदानें
इज्रेलकरीण अहीनवाम िहलािह बायको करून घेतलें; त्या दोघीिह
त्याच्या बायका झाल्या. 44शौलानें तर आपली मुलगी मीखल,दावीदाची
बायको,गल्लीमांतील लइशाचा मुलगा पालती याला िदली होती.

आिण जीफी लोक शौलाकडे िगबा येथें येऊन म्ङाले,
य़शीमोनासमोर हकीला डोंगरात दावीद लपला आहे कीं
नाही? 2 नेव्हां शौल उठला, व आपल्याबरोबर इस्त्राएलाच्या
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तीन हजार िनवडलेल्या माणसांना घेऊन दावीदाचा शोध करायला डीफ
रानांत गेला. 3आिण शौलानें यशीमोनासमोरील मागार्जवळ हकीला
डोंगरावर तळ िदला; तेव्हां दावीद रानांत राहत होता, आिण त्यानें
पािहलें की आपला पाठलाग करायला शौल रानात आला आहे. 4 म्हणून
दावीदानें हेर पाठवले, आिण सौल खिचत आला आहे असें त्याला
समजलें. 5मग दावीद उठून शौलानें तळ िदला होता त्या िठकाणावर
आला, आिण जेथें शौल व त्याचा सेनापित, नेराचामुलगा अबनेर हे
िनजले होते तें िठकाण दावीदानें पािहलें; शौल तर छावणीत िनजला
होता, व त्याच्यासभोवतीं लोकांनीं तळ िदलाहोता. 6 तेव्हां अहीमलेख
िहत्ती व सरूवेचा मुलगा अबीशय, यवाबाचा भाऊ यांना दावीदाने उत्तर
देऊन म्हटलें, छावणीत शौलाकडे खाली माझ्याबरोबर कोण येईल?
तेव्हां अबीशब म्हणाला, मी तुझ्याबरोबर खाली येईन. 7मग दावीद व
अबीशय रात्रीं लोकांजवळ गेले, आिण पाहा, शौल छावणीत िनजला आहे
व त्याचा भाला त्याच्या उशाजवळ भूमीत रोवलेला व त्याच्यासभोवतीं
अबनेर व लोक िनजलेले आहेत. 8 तेव्हां अबीशय दावीदाला म्हणाला,
आज देवानें तुझा शत्रु तुझ्या हातीं िदला आहे, तर आतां मी तुला िवनतंी
करतो, मला भाल्यानें एकदांच घाव मारून त्याला भूमीवर ठार करंू दे,
मी त्याला दसुऱ्यानें मारणार नाहीं. 9पण दावीद अबीशयाला म्हणाला,
त्याला वधंू नको, कारण कोण आपला हात यहोवाच्या अिभिषक्तावर
टािकल, आिण िनदोर्ष राहील? 10आिण दावीद म्हणाला, यहोवा िजवंत
आहे;यहोवा त्याला मारील, िंकवा त्याचा मरण्याचा िदवस येईल,िंकवा
तो खाली लढाईत जाऊन नष्ट होईल. 11मी आपला हात यहोवाच्या
अिभिषक्तावर टाकावा असें यहोवानें माझ्याकडून घडंू देऊ नये;परतंु
आतां मी तुला िवनतंी करतो की, तू त्याच्या उशाटवळ भाला व पाण्याचा
चंबू घे; मग आपण जाऊं. 12 तेव्हां शौलाच्या उशाजवळून भाला व
पाण्याचा चंबू हे दावीदानें घेतले, मग कोणाला न िदसतां, कोणाला न
कळतां, कोणी जागा न होतां, हे िनघून गेले, कारण ते सवर् झोपेत होते;
कारण यहोवाकडून त्याच्यांवर गाढ झोप पडली होती. 13नतंर दावीद
पलीकडे डोंगराच्या िशखरावर जाऊन दरू ऊभा रािहला, आिण
त्याच्यांमध्ये मोठे अतंर होते; 14 तेव्हां दावीदानें लोकांना व नेराचा
मुलगा अबनेर याला हाक मारली, तो म्हणाला, अबनेरा, तंू उत्तर करीत
नाहीस काय? तेव्हां अबनेरानें उत्तर देऊन म्हटलें, राजाला हाक
मारणारा असा तंू कोण आहेस? 15मग दावीद अबनेराला म्हणाला, तंू
वीर पुरुष नाहीस काय/ आिण इस्त्राएलांत तुझ्यासारखा कोण आहे? तर
तंू आपला प्रभु राजा याच्यावर पहारा कां केला नाही? कारण लोकांतला
कोणीएक तुझा प्रभु राजा याचा घात करायला आला होता. 16ही जी
गोष्ट तंू केली ती बरी नाही; यहोवा िजवंत आहे,तुम्ही आपला प्रभु,
यहोवाचा अिभिषक्त याला राखले नाही म्ङणून तुम्ही मरायला योग्य
आहां. तर आतां पाहा, राजाचा भाला व पाणअयाचा चंबू त्याच्य
उरापाशी होता तो कोठे आहे? 17 तेव्हां शौल दावीदाची वाणी ओळखून
म्हणाला, माझ्या मुला जावीदा, ही तुझी वाणी आहे काय़? दावीद
म्हणाला, माझ्या प्रभू राजा, ही माझी वाणी आहे. 18आिण तो म्हणाला,
माझा प्रभु आपल्या दासाच्या पाठीस कां लागला आहे? मी तर काय केलें
आहे? माझ्या हती काय वाईट आहे? 19तर आतां मी तुला िवनतंी
करतों, माझ्या प्रभु राजानें आपल्या दासाचें बोलणे ऐकावें: ,होवानें तुला
माझ्यावर चेतवलें असलें तर त्यानें अपर्ण मान्य करावे, परतंु मनुष्याच्या
संतानांनी चेतवले असले ,तर ती यहोवाच्यासमोर शािपत होवोत; कारण
आज मला यहोवाच्या वतनांत वांटा िमळू नये म्हणून त्यांनी मला बाहेर
लावून म्हटलें कीं, जा, अन्य देवांची सेवा कर. 20तर आतां माझें रक्त
यहोवाच्या समक्षतेपासून दरू भूमीवर पडंू नये; कारण जसा कोणी
डोंगरावर िततराची िशकार करतो तसा एक िपसवेचा शोध करण्यास
इस्त्राएलाचा राजा िनघून आला आहे. 21 तेव्हां शौल म्हणाला, मी पाप
केलें आहे; माझ्या मुला, दावीदा , माघारा ये; माझा जीव आज तुझ्या
दृष्टीनें मोलवान होता म्हणून मी यापुढे तुझे वाऊट करणार नाही; पाहा,
मी मूखर्पणानें वागून फार अपराध केला आहे. 22मग दावीदाने असे
उत्तर केले की, हे राजा, पाहा, हा भाला,तरुणांतील एकानें इकडे येऊन
तो घ्यावा. 23आिण यहोवा प्रत्येक माणसाला त्याच्य न्याय व त्याच्
िवश्र्वासूपण यांप्रमाणे परत करो. कारण आज यहोवानें तुला माझ्या
हाती िदलें असतां मी आपला हात यहोवाच्या अिभिषक्तावर टाकला
नाही. 24आिण पाहा, जसा तुझा जीव माझ्या दृष्टीनें मोलवान होता तसा

माझा जीव यहोवाच्या दृष्टीने मोलवान होवो; आिण तो सवर् संकटातून
सोडवो. 25 तेव्हां शौल दावीदाला म्हणाला, माझ्या मुला दावीदा, तंू
आशीवार्िदत हो; तंू मोठी कायेर् करशील व प्रबल होशील. मग दावीद
आपल्या वाटेनें गेला, शौलिह आपल्या िठकाणीं परत गेला.

आिण दावीद आपल्या मनांत म्हणाला, कधीतरी मी
शौलाच्या हातून नाश पावेन; तर पिलष्ट्यांच्या मुलखात मी
पळून जावें यापेक्षा मला दसुरें कांहीं बरें िदसत नाही; मग

शौल इस्त्राएललाच्या अवघ्या प्रांतांत आणखी माझा शोध करण्यािवषयी
िनराश होईल, आिण मी त्याच्या हातातून सुटेन. 2मग दावीद उठला
आिण तो व त्याच्याबरोबर असलेली शहाशें माणसें अशी ती मवोखाचा
मुलगा अखीश, हथाचा राजा याच्याकडे गेली, 3 तेव्हां दावीद व त्याची
लवर् माणसे एकेक आपल्या कूबासुध्दां गथांत आखीशाजवळ रािहली;
दावीदाबरोबर त्याच्या दोघी बाबका, ईज्रलीण अहीनवाम व पूवीर्
नाबालाची बायको होती ती कमेर्लीण अबीगईल ह्या होत्या. 4आिण
दावीद गथास पळून गेला असें कोणी शौलाला सांिगतलें, मग त्यानें
त्याचा शोध आणखी केला नाही. 5आिण दावीद आखीशाला म्हणाला,
तुझी कृपादृष्टी माझ्यावर झाली तर या मुलखातील कोणाएका नगरांत मी
तेथे राहावें म्हणून मला जागा दे; तुझ्या दासानें राजधानीत तुझ्याजवळ
कां राहावे? 6 तेव्हां आखीशाने त्याला िसकवाग िदले. यामुळे िसकलाग
आजपयर्त यहूदाच्या राडांकडे आहे. 7आिण दावीद पिलष्टायाच्या
मुलखात रािबला ते िदवस एक पूणर् वषर् व चार मिहने इतके होते. 8आिण
दावीद व त्याचीं माणसें यांनी वर जाऊन गशूरी व िगजरीव अमालेकी
यांच्यांव घाला घातला, कारण ते लोक पूवीर्पासून, तंू शूरास व िमशर
देशास जात असतोस त्या वाटेवरल्या प्रांतात राहणार ेहोते. 9आिण
दावीदानें त्या प्रांतातला मारले,आिण पुरुष िंकवा स्त्री िजवंत ठेवलें नाही;
मग मेंढरवे गुर ेव गाढवे व उंटव वस्त्रें ही घेऊन तो आखीशाकडे परत
आला. 10 तेव्हां आखीश म्हणाला, आज तंू कोणावर घाला घातलास?
दावीद म्हणाला,यहूदाच्या दिक्षण प्रदेशावर व यरहमेली यांच्या दिक्षण
प्रदेशावर व केनी यांच्या दिक्षण प्रदेशावर. 11आिण दावीदानें गथाकडे
वतर्मान आणायला पुरुष िंकवा स्त्री जुवंत ठेवली नािह. त्याने म्हठले,
त्यांना िंजत ठेवलें तर ते आम्हािवषयी सांगतील व म्हणतील की,
दावादाने असे असें केले आहे, आिण तो पिलष्ट्यांच्या मुलखांत रािहला
तेव्हापासून त्याची चाल अशीच दोती. 12आिण आखीशाने दावीदावर
भरवसा ठेवून म्हठले, त्यानें आपल्या इस्त्राएली लोकांकडून आपणाला
अगदी तुच्छ मानवून घेतलें आहे, म्हणून तो सवर्काल माझा चाकर
होईल.

आिण त्या िदवसात असें झालें की,पिलष्ट्यांनी आपली
सनै्ये इस्त्राएलाशीं लढायला, ळढाईसाठीं एकत्र केली, तेव्हां
आखीश दावीदाला म्हणाला,तुला आिण तुझ्या मनुष्यांना

लढाईस माझ्याबरोबर यायचें हें तंू खिचत समज. 2आिण दावीदानें
आखीशाला म्हटले, तुझा दास काय करील हे तंू खिचत जाणशील,तेव्हां
आखीश दावीदाला म्हणाला, यािकतां तुला मी आपल्या मस्तकाचा
रभक असा कायमचा ठेवीन. 3शमुवेल तर मेला होता व वर् इस्त्राएलांनी
त्याच्यासाठी शोक करून त्याला रामा येथें त्याच्या नगरात पुरलें होतें.
आिण भूते ज्यांच्या परीचयाची दोती असल्या लोकांना व जाद ूिगरांना
शौलानें मुळखातून घालवले होते.आिण 4आिण पिलष्ट्यांनी एकत्र
जमून शूनेमात येऊन तळ िदला, आिण शौलानें सवर् इस्त्राएलांस एकत्र
करून जमवून िगलबोवा येथें तळ िदला. 5आिण शौलाने पिलष्ट्यांचे
सनै्य पािहलें तेव्हां तो भ्याला व त्याचें ङ्र दय फार घाबरें झाले, 6आिण
शौलाने यहोवाला िवचारलें, तेव्हां यहोवानें त्याला स्वप्नाकडून िंकवा
ऊरीमाकडून िंकवा भिवष्यवाद्यांकडून उत्तर िदलें नाही. 7मग शौल
आपल्या चाकरांना म्हणाला, भूत िजच्या पिरचयाचें आहे अशा एका
बाईचा शोध माझ्यासाठी करा, म्हणजे मी ितच्याकडे जाऊन
ितच्याजवळ िवचारीन, तेव्हां त्याच्या चाकरांनी त्याला म्हटले, पाहा,
भूत िजच्या पिरचयाचें आहे अशी एक बाई एनदोर येथें आहे. 8मग
शौलानें वेष पालटून िनराळीं वस्त्रे अगंात घातली, आिण तो
आपणाबरोबरदोन माणसें घेऊन लत्या बाईकडे रात्री गेला , आिण त्याने
ितला म्हटले,मी तुला सांगेन त्ला माझ्यासाठी वर आण. 9 तेव्हां ती बाई
त्याला म्हणाली, पाहा, शौलाने काय केले आहे, त्यानें भूतें ज्यांच्या
पिरचयाची आहेत अशा माणसांना व जादिूगरांना देशातून कसें छेदनू
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टाकलें आहे हें तू जाणतोस, तर मी मरावें असे करण्यासाछी तब ंकशाला
माझ्या िजवाला पाश घालतोस? 10 तेव्हा शौलाने ितच्याशी शपथ वाहून
म्हटले, यहोवा िजवंत आहे, या गोष्टीवरून तुला कांहीं िशक्षा होणारनाही.
11मग त्या बाईने म्हटले, तुझ्यासाठी मी कोणाला वर आणू?ं तेव्हां तो
म्हणाला, माझ्यासाठी शमुवेलाला वर आण. 12आिण त्या बाईने
शमुवेलाला पािहलें तेव्हां ती मोठ्याने ओरडली, मग ती बाई शौलाला
म्हणाली, तून ंमला कां फसवले/ कारण तंू शौल आहेस, 13 राजा ितला
म्हणाला,िभऊ नको, तूकाय पाहतेस? तेव्हां ती बाई शौलाला म्हणाली,
मी देवाला भूमीतून वर येताना पाहतें. 14मग तो ितला म्हणाला,तो
कोणत्या रूपाचा आहे? तेव्हां तो शमुवेल आहे असें शौल समजला,
आिण तो आपलें तोंड भूमीकडे सववून नमला. 15मग शमुवेल शौलाला
म्हणाला, तंू मला वर आणून कां त्रास िदला आहे? तेव्हां शौलानें उत्तर
केले, मी फार संकटात पडलो आहे, कारण पिलष्टी माझ्याशी लढाई
ककरीत आहेत, आिण देव मला सोडून गेला आहे आिण तो
भिवष्यवाद्याकडून िंकवा स्वप्नाकडून मला उत्तर देत नाही; मी काय
करावे हेतू मला कळवावें म्हणून मी तुला बोलावले आहे. 16 तेव्हां
शमुवेल म्हणाला, यहोवा तुला सोडून गेला आहे व तुझा िवरोधी झाला
आहे, तर तंू कशाला मला िवचारतोस? 17जसें यहोवानें माझ्याकडून
तुला सांिगतले तसें त्याने तुझे केले आहे, यहोवाने तुझ्या हातातून राज्य
फाडून घेतले काढले आहे, आिण तुझा शेजारी दावीद याला तें िदलें
आहे. 18कारण तंू यहोवाची वाणी मानली नाही, आिण त्याचा तीव्र क्रोध
अमालेकावर घातला मनाही, म्हणून आज यहोवानें तुझे असें केले आहे.
19आिण यहोवा आस्त्राएलास तुझ्याबरोबर पिलष्ट्यांच्या हाती देईल,
उद्यां तंू तुझ्या मुलांसुध्दां माझ्याजवळ असशील. यहोवा इस्त्राएलाचें
सनै्य पिलष्ट्यांच्या हातीं देईल. 20 तेव्हां शमुवेलाच्या शब्दांमुळे शौल
लागलाच आपल्या सवर् अगंाने भूमीवर उपडा पडला, आिण फार
भयभीय झाला, व त्याच्यांत कांहीं शिक्त रािहली नाही. कारण सारा
िदवस आिण सारी रात्र त्यानें कांही भाकर खाल्ली नव्हती. 21मग त्या
बाईने शौलाकडे येऊन,तो फार घाबरला आहे असें पाहून त्याला म्हटले,
पाहा, तुझ्या दासीनें तुझी वाणी ऐकली आहे आिण मी आपला जीव
आपल्या मुठीत धरून तंू माझ्याशी जे शब्द बोललास ते ऐकले आहेत.
22तर आतां मी तुला िवनतंी करते, तंू िह आपल्. दासीचा शब्द ऐक ,
आिण मला तुझ्यापुढें भाकरीचा तुकडा ठेवंू दे; तो तंू खा, यासाठीं की, तंू
वाटेने जाशील तेव्हां तुला शक्ती असावी. 23परतंु त्यानें नाकारून
म्हटले, मी खाणार नाही. मग त्याच्या चाकरांनी व त्या बाईनेिह त्याला
आग्रह केला तेव्हां त्यानें त्चा शब्द ऐकला, व तो भूमीनरून उठून
पलगंावर बसला. 24आिण त्या बाईच्या घरात पुष्ट लासरंू होतें तें ितनें
मोठ्या घाईने कापले; आिण ितनें पीठ घेतलें व तें मळून त्याच्या भाकरी
भाजल्या. 25मग ितनें ही शौलापुढे व त्याच्या चाकरांपुढें ठेवली आिण तें
जेवले; मग ते इठले आिण त्याच रात्री िनघून गेले.

मग पिलष्ट्यांनी आपली लवर् सनै्ये अफेक तेय़ें एकत्र
जमवली, आिण इस्त्राएली माणसांनी इज्रेलात एका
झऱ्याजवळ छावणी िदली. 2आिण पिलष्ट्यांचे सरदार

आपापल्या शभंरासुध्दां व हजांरांसुध्दा पुढे चालले, आिण त्यांच्या
िपछाडीस दावीद व त्याची माणसें आखीशाबरोबर चालली. 3 तेव्हां
पिलष्ट्यांचे सरदार बोलले, हे इब्री येथें काय करतात? मग आखीश
पिलष्ट्यांच्या सरदाराना म्हणाला, इस्त्राएलाचा राजा षौल याचा चाकर
दावीद तो हाच आहे की नाही? तो माझ्याजवळ कांही िदवस िंकवा कांही
वषेर् रािहला आहे,आिण तो माझ्याकडे िफतला त्या िदवसापासून
आजपयर्त त्याच्याकडे मला काही अपराध सापडला नाही. 4मग
पिलष्ट्यांचे सरदार त्याच्यावर फार रागावले; आिण पिलष्य्ट्यांचे
सरदार त्याला म्हणाले,जे िठकाण तंू या माणसाला नेमून िदलें येथे
त्याच्या िठकाणी त्यानें जावें म्हणून त्याला परत जाण्यास लाव.; त्यानें
आमच्याबरोबर लढाईला येऊ नये; तो आला तर कदािचत तो लढाईत
आमचा िवरोधी होईल; कारण हा आपल्या प्रभूशी कशानें समेट करील
बर?े या मनुष्याच्या िशरांनी की नाही? 5शौलानें हजारांना मारलें व
दावीदाने दहा हजारांना मारले असे ते नाचत व गात ज्याच्यािवषयी
एकमेकांना म्हणाले तो हाच दावीद आहे कीं नाही? 6मग आखीशानें
दावीदाला बोलानून त्यीला म्हटलें, यहोवा िजवंत आहे; तंू सरपणानें
वागला आहेस, व माझ्याबरोबर सनै्यात तुझें बाहेर िनघून जाणें व तुझें

आंत जेणे माझ्या दृष्टीनें बर ेआहे,, आिण तंू माझ्याजवळ आला, त्या
िदवसापासून आजपयर्त तुझ्याठायी काहीं वाईट मला सांपजलें नाही,
तथािप तंू सरदारांच्या मनास येत नाहीस. 7तर तू पिलष्यांच्या
सरदारांना असंतुष्ट करू मये म्हणून आतां शांतीनें िनघून परत जा.
8 तेव्हां दावीद आखीशाला म्हणाला, मी आपला धनी राजा याच्या
शत्रूशी लढायला येऊ नये असे मी काय केले आहे?आिण मी तुझ्यापुढें
आलों त्यािदवसापासून आज पयर्ततुला आपल्या दासाच्याठायी काय
सांपडले आहे? 9तोव्हां आखीशाने दावीदाने उत्तरदेऊन म्दटले, तंू
माझ्या दृष्टानें देवाच्या दबतासारखा चांगला आहेस असें मी जाणतो,
परतंु ,त्यानें आमच्याबरोबर लढाईला येऊ नये असें पिलष्ट्यांचे सरदार
म्ङणाले आहेत. 10तर आतां तुझ्या धन्याचे जे चाकर तुझ्याबरोबर
आले आहेत त्याच्यांयिहत तंू पहाटेस ऊठ, आिण तुम्ही पहाटेस
उठल्यावर तुम्हांला उजेड झाला म्हणजे जा. 11मग पिलष्यांच्या देशांत
परत जाण्यास दावीद व त्याचीं माणसें मोठ्या पहाटेस उठली; आिण
पिलष्टी वर इज्रेल ये़थे गेले.

आिण असें झाले की,दावीद व त्याची माणसें ितसऱ्या िदशीम
िसकलागास आली तेव्हा अमालेकी यांनी दिक्षण प्रदेशावरव
िसकलागावर घाला घातला होता, आिण त्यांनीं िसकलाग

हाणून अग्नीने जाळले होतें. 2आिण त्यांतल्या िस्त्रया व त्यांत जे लहान
मोठे होते त्या सवार्ंना त्यांनी धरून नेलें होते;त्यांनी कोणालािह िजवें
मारले नव्हते, पण जे त्यांना घेऊन आपल्या वाटेने गेले. 3तर दावीद व
त्याची माणसें गांवाजवळ आलीं तेव्हां पाहा, तें अग्नीने जाळले.
आहे,आिण त्याच्या बायका आिण त्यांचे मुलगे व त्यांच्या मुली धून
नेलेल्या आहेत अयें त्यांनी पािहलें. 4 तेव्हां दावीद व त्याच्याजवळचे
लोक हेल काढून इरके रडले की आणखी रडायला त्यांना शक्ती रािहली
नाही. 5आिण दावीदाच्या दोघी बायका, अहीनवाम इज्रेलीन वपूवीर्
नाबाल कमेर्ली याची बायको होती ती अबीगईल, ह्या धरून मेलेल्या
होत्या. 6 तेव्हां दावीद मोठ्या संकटात पडला, कारण त्याला धोंडमार
करावा असें लोक बोलंू लागले; कारण सवर् माणसांचे जीव आपल्या
मुलांसाठी व आपल्या मुलींसाठी द:ुिखत झाले होते; परतंु दावीदानें
यहोवा आपला देव याच्याकडून आपणाला सबल केले. 7मग दावीद
अहीमलेखाचा मुलगा अब्याथार याजक याला म्हणाला, एफोद
माझ्याकडे आण. मग अब्याथारानें एफोद दावीदाकडे आणले. 8आिण
दावीदानें यहोवाला िवचारलें,तो म्हणाला, जर मी या सनै्याच्या पाठीस
लागलो, तर मी त्यांना आटोपीन काय?आिण त्यानें त्याला उत्तर िदलें
कीपाठीस लाग, कारण खिचत तंू त्यांना आटोपशील व सवार्ंना सोडवून
घेशील. 9मग दावीद व त्याच्याकडले सहाशे पुरुष जाऊन बसोर
नदीजवळ पोहचले. जे मागें ठेवले होते ते तेथें रािहले. 10 तेव्हां दावीद व
चारशें माणसें शत्रूच्या पाठीस लागली, कारण दोनशें माणसें तेथें थांबली;
ती इतकी थकली होतीं कीं त्यांच्यांने बसोर नदीच्या पिलकडे जाववेना.
11आिण रानांत एक िमसरी त्यांना आढळला तेव्हा त्यांनी . त्याला
दावीदाकडे आणलें. मग त्यांनी त्याला भाकर िदली आिण ती त्यानें
खाल्ली, व त्यांनी त्याला पाणी पाजलें. 12मग त्यांनी अिंजरांच्या ढेपेचा
तुकडा व द्राक्षाचे दोन घड त्याला िदले, मग त्यानें खाल्ल्यावर त्याच्या
िजवांत जीव आला, कारण तीन िदवस व तीन रात्री त्यानें भाकर खाल्ली
नव्हती, पाणीिह तो प्.ला नव्हता. 13 तेव्हा दावीद त्याला म्हणाला, तंू
कोणाचा? कोठला आहेस? त्याने म्हटले, मी िमसरी तरुण एका
अमालेकी माणसाचा ताकर आहें: तीन िदवसांमागे मी दखुण्यात पडलों
म्हणून माझ्या धन्यानें मला सोडले. 14आम्ही करथेी यांच्या दिक्षण
प्रदेशावर व यहूदाच्या प्रांतावर व कालेबाच्या हिक्षण प्रदेशावर घाला
घातला, आिण िसकलाग आम्ही अग्नीनें जाळले. 15मग दावीद त्याला
म्हणाला, तंू मला या टोळीकडे खाली नेशील काय? त्यानें म्दटलें, तंू
मला िजवे मारणार नाहीस व माझ्या धन्याच्या हातीं मला देणार नाहीस
अशी देवाची शपथ माझ्याशी वाहा म्हणजे मी तुला या टोळीकडे खाली
नेईन. 16आिण त्यानें त्यांना खालीनेलें, तेव्हां पाहा, ते लोक अवघ्या
भूमीवर पसरून खात व पीत व तनाचत हेत, कारण त्यांनीं पिलष्याच्या
देशातून व यहूद्याच्या देशांतून पुषकळलूट घेतली होती. 17आिण दावीद
पहाटेपासून दसुऱ्या िदवसाच्या संध्याकाळपयर्त त्यांना मारी, गेला;
आिण त्यांच्यातील चारशें तरुण माणसें उंटावर बसून पळाली,
त्यांच्यािशवाय त्यांच्यातला कोणीअक सुटला नाही. 18आिण जें सवर्
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अमालेक्यांनी नेले होतें ते दावीदानें आपल्या दोघी बायकासोडवल्या.
19आिण लहान िंकवा मोठा, िंकवामुलगे िंकवा मुली, िंकवा लूट, िंकवा जें
सवर् त्यांनी नेले होतें त्यातलें कांहीच त्यांना उणे पडले नाही; दावीदाने
सवर् माघारी आणलें. 20आिण अवघी मेंढरें व गुरें दावीदानें घेतली; ती
त्यां नी इत्तर सामानापुढें हाकून म्हटले, ही दावीदाची लूट आहे. 21मग
जी दोनशें माणसें थकल्यामुळे दावीदाच्या मागे गेली नाहीत, ज्यांना
त्यानें बसोर नदीपाशी ठेवले होतें त्यांच्याकडे दावीद आला, तेव्हां ती
दावीदाला भेटायला व त्यांच्याबरोबरच्या लोकांना भेटायला िनघाली
आिण दावीदाने त्या माणसांजवळ येऊन त्यांना कुशलप्रश्र्न केला.
22 तेव्हां जीं माणसें दावीदाबरोबर गेली होती त्यांच्यापकैी जी वाईट व
दषु्ट होती ती सवर् असें म्हणू ंलागली की, ही माणसें आम्हाबरोबर आली
नाहीत म्हणून जी लूट आम्ही सोडवली ितच्यातलें कांही आम्ही त्यांना
देणार नाही; प्रत्येकाला ज्याची त्याची बायकापोर ेमात्र देऊं; मग त्यांनी
ती घेईन िनघूनजावें. 23 तेव्हां दावीद म्हणाला, माझ्या भावांनो, जें
यहोवाने िदलें आम्हांला िदले आहे त्याचे असें करंू नका, कारण त्यानें
आम्हाला संभाले, वजी टोळी आम्हावर आली ती आमच्या हाती िदली.
24या गोष्टींिवषयीं तुमचें कोण ऐकेल? जो लढाईत गेला त्याचा जसा
वाटा तसा जो सामानाजवळ राहतो त्याचा वांटा होईल; त्यांना सारखाच
वांटा िमळेल. 25आिण त्या िदवसापासून पुढें तसें झाले; त्यानें तसा
िनयम व रीत इस्त्राएलांत आजयर्त करून ठेवली. 26आिण दावीद
िसकलागास आला तेव्हां त्यानें यहूदाच्या विडलांकडे, आपल्या
िमत्रांकडे, लुटीतलें कांहीं पाठवून सांिगतले की, पाहा, यहोवाच्या शत्रूंच्या
लुटीतून तुम्हास ही भेट आहे. 27 जे बेथेलांत होते त्यांना, जे दिक्षण
प्रदेशातील रामाथांत होते त्यांना, व जे यरीरांत होते त्यांना, 28आिम जे
अरोएरांत होते त्यांना, व जे िसफमोथांत होते त्यांना, व जे एष्टमोंत होते
त्यांना, 29आिण जे राखासांत होते त्यांना,व जे येरहमेली यांच्या नगरांत
होते त्ना, वजे केनी यांच्या नगरांत होते त्यांना, 30आिण जे हमार्त होते
त्यांना, व जे कोरशांनांत होते त्यांनाव जे अथाखांत होते त्यांना,
31आिण जे हेब्रोनात होते त्यांना, जेथें दावीद व त्याचीं माणसें िफरत
असत त्या सिरव िठकाणांकडे त्यानें लुटीतलें कांहां पाठवलें.

आिण पिलष्टी इस्त्राएलाशीं लढले, तेव्हां इस्त्राएल
पिलष्ट्यांच्या पुढून पळून िगलबोवा डोंगरांत मारलेले पडले.
2आिण पिलिष्ट शौलाच्या व त्याच्या मुलांच्या पाठीस

लागले; आिण पिलष्य्टांनी शौलाचे मुलगे योनाथान व अबीनादाब व
मलकीशुवा यांना िजवे मारलें. 3आिण शौलावर लढाई भारी पडली
वधनुधार्रांनी त्याला गाठलें, आिण धनुधर्रांमुळे तो फार संकटात पडला.
4 तेव्हां शौल आपल्या श्त्रवाहकाला म्हणाला, तंू आपली तरवार उपसून
ितनें मला आरपार ऊंसक, नाही तर हें बेसंुती येऊन मला ङोसकून
माझी िवटंबना करतील. परतंु त्याचा शस्त्रवाहक मान्य होईना, कारण तो
फार भ्याला. म्हणून शौल आपली तरवार घेऊन तुच्यावर पडला.
5आिण शौल मेला हें पाहून त्याचा शस्त्रवाहकिह त्याप्रमाणें आपल्या
तरवारीवर पडून मेला. 6असे त्या िदवशी शौल व त्याचे ितघे मुलगे व
त्याचा शस्त्रवाहक व त्याचे सवर् मनुष्य एकदम मरण पावले. 7आिण
इस्त्राएलांचीं माणयें पळालीं, आिण शौल व त्याचे मुलगे मेले हें
इस्त्राएलांची माणसे खोऱ्याच्या पलीकडे व यादेर्नेच्या पिलकडे होती
त्यांनीं पािहलें तेव्दां तीं आपलीं नगरें सोडून पळालीं; मग पिलष्टी येऊन
त्यांत रािहले. 8आिण दसुऱ्या िदवशीं असे झाले कीं पिलष्टी मेलेल्यांचीं
वस्त्रे लुटायला आले तेव्हां त्यांना शौल व त्याचे ितघे मुलगे,िगलबोवा
डोंगरांत पडलेले सांपडले. 9 तेव्हां त्यांनी त्यांचे िशर छेदनू त्याची शस्त्रे
काढली, आिण पिलष्ट्यांच्या देशांत चहूकडे त्यांच्या मूतीर्च्या घरांत व
लोकांना हे वतर्मान कळवायला त्यांनी मामसें पाठवलीं. 10आिण त्यांनीं
त्याची शस्त्रे अष्टारोथाच्या घरांत ठेवली, आिण त्यांनी त्याचें प्रेत बेथृ
शानाच्या िंभतास टांगले. 11आिण बपिलष्ट्यांना शौलाला जे केलें
त्यािवषयीं जेव्हां यावेश-िगलादाच्या राहणाऱ्यांनीं एकलें 12 तेव्हां सवर् शूर
पुरुष उठून रात्रभर चालले आिण त्यांनी शौलाचें प्रत व त्याच्या मुलांची
प्रतें बेथ-शोनाच्या िभतीवरून काढून याबेशाला आणल् व तेथें तीं
जाळलीं. 13मग तायनंीं त्यांचीं हाडें घेऊन याबेशात एशेल झाडाखालीं
पुरलीं, आिण सात िदवस उपास केला.
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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 छापणीतला होता. त्याचे
कपडे फाटलेले आिण डोके धुळीने माखलेले होते. सरळ दावीदापाशी
येऊन त्याने लोटांगण घातले. 3दावीदाने 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.’ 5दावीद त्या तरुणाला म्हणाला, “हे दोघे मेले हे तुला
कसे कळले?” 6यावर 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. 7शौलाने 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
सोबतच्या लोकांनीही त्याचे अनुसरण केले. 12द:ुखाने त्यांनी आक्रोश
केला. संध्याकाळ पयर्ंत त्यांनी काही खाल्ले नाही. शौल, त्याचा मुलगा
योनाथान त्याचप्रमाणे परमेश्वराचे लोक म्हणजे इस्राएलाचे लोक मृत्यु
मुखी पडले या बद्दल त्यांनी शोक केला. 13शौलाच्या मृत्यचुी बातमी
आणणाऱ्या त्या तरुण सिैनकाशी दावीद बोलला. त्याला दावीदाने
िवचारले, “तू कुठला?” त्याने सांिगतले. “मी अमालेकी असून एका
परदेशी माणसाचा मुलगा आहे.” 14दावीदाने त्याला िवचारले, “देवाने
िनवडलेल्या राजाचा वध करताना तुला भीती कशी वाटली नाही?”
15दावीदाने मग आपल्या एका तरुण सेवकाला बोलावून या
अमालेक्याचा वध करण्यास फमार्वले. त्याप्रमाणे त्या इस्राएली तरूणाने
अमालेक्याला मारले. 16पुढे 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.” 17शौल 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! 20ही 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 शौलची ढाल तेलपाण्यावाचून
तशीच पडली 22योनाथानच्या धनुष्याने आपल्या वाटच्या शत्रुंचे
पािरपत्य केले शौलाच्या तलवारीने ही आपले बळी घेतले. सक्ताचे पाट
वाहवून त्यांनी लोकांना विधले, बलदडंांची हत्या केली. 23शौल आिण

योनाथान यांनी आयषु्यभर परस्परांवर प्रेम केले. एकमेकांना आनदं
िदला मृत्यूनेही त्यांची ताटातूट केली नाही. गरुडांहून ते वेगवान् आिण
िंसहापेक्षा बलवान् होते! 24इस्राएली कन्यांनो, शौलासाठी शोक करा.
िकरिमजी वस्त्रे त्याने तुम्हाला िदली वस्त्रांवरचे सोन्याचे जरीकाम त्याने
िदले. 25यधु्दात शूर पुरुष कामी आले िगलबोवाच्या डोंगरावर
योनाथानला मरण आले. 26बधंो. योनाथान, मी अितशय द:ुखी असून
तुझ्यासाठी फार अस्वस्थ आहे. तुझ्या सहवासाचा लाभ मला िमळाला.
िस्त्रयांच्या प्रेमापेक्षाही तुझे माझ्यावरील प्रेम अिधक होते 27या यधु्दात
पराक्रमी पुरुषांचे पतन झाले त्यांची शस्त्रे नष्ट झाली.”

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) 3आपल्या बरोबरच्या लोकांनाही दावीदाने त्यांच्या त्यांच्या
पिरवारासकट सोबत घेतले. हेब्रोन येथे आिण आसपासच्या गावांमध्ये
या सवार्ंनी वस्ती केली. 4यहूदा 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. 7आता खबंीर
राहा आिण धयैार्ने वागा. आपला स्वामी शौल मरण पावला असला तरी
यहूदा वंशातील लोकांनी मला राज्यािभषेक केला आहे.” 8 नेरचा मुला
अबनेर हा शौलचा सेनापती होता. इकडे तो शौलचा मुलगा इश-बोशेथ
याला घेऊन महनाईम यािठकाणी आला. 9आिण त्याने ईश-बोशेथला
िगलाद, अशेर, इज्रेल, एफ्राईम, बन्यामी आिण सवर् इस्राएलयांच्यावर
राजा म्हणून नेमले. 10हा शौलाचा पुत्र ईश-बोशेथ इस्राएलवर राज्य
करु लागला तेव्हा चाळीस वषार्चा होता. त्याने दोन वषेर् कारभार
पािहला. पण यहूदा वंशाचा पािंठबा दावीदाला होता. 11दावीद
हेब्रोनमध्ये राज्य करत होता. त्याने यहूदांच्या घराण्यावर साडेसात वषेर्
राज्य केले. 12 नेरचा मुलगा अबनेर आिण शौलपुत्र ईश-बोशेथचे सेवक
महनाईम सोडून िगबोन येथे आले. 13सरुवेचा मुलगा यवाब आिण
दावीदचे सेवकही बाहेर पडून िगबोनला आले. िगबोनच्या तलावाशी या
दोन गटांची गाठ पडली. तलावाच्या दोन बाजूला दोन्ही सनै्ये उतरली.
14अबनेर 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. 16प्रत्येकाने 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. 18यवाब, अबीशय आिण असाएल हे सरूवेचे तीन पुत्र.
त्यापकैी असाएल हा वेगवान धावपटू होता. अगदी रानातल्या
हरणासारखा चपळ होता. 19 त्याने अबनेरचा पाठलाग सुरु केला.
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अबनेरचा पाठलाग करताना त्याने डावीकडे अथवा उजवीकडे वळून
सुद्धा पािहले नाही. 20अबनेर ने मागे वळून िवचारले, “तू असाएल ना?”
21 (असाएलला इजा होऊ नये असे अबनेरला वाटत होते.) म्हणून तो
असाएलला म्हणाला, “माझा पाठलाग थांबव. एखाद्या तरुण सिैनकाला
धर. त्याचे िचलखत स्वत:साठी घे.” पण असाएलने त्याचे न ऐकता
अबनेरचा पाठलाग चालूच ठेवला. 22पुन्हा अबनेर त्याला म्हणाला, “हा
पाठलाग थांबव नाहीतर मला तुला मारावे लागेल आिण तसे झाले तर
तुझा भाऊ यवाब याला मी तोंड दाखवू शकणार नाही.” 23तरीही
असाएल ऐकेना. तेव्हा अबनेरने आपल्या भाल्याचे मागचे टोक
असाएलच्या पोटात खपुसले. भाला सरळ त्याच्या पोटात घुसून
पाठीतून िनघाला. असाएलला ितथे तात्काळ मृत्यू आला.असाएलचा
मृतदेह ितथेच जिमनीवर पडलेला होता. लोकांनी ते पािहले आिण ते
ितथेच थांबले. 24पण 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.) 25बन्यामीनच्या 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.” 28आिण यवाबाने रणिंशग
फंुकले. त्याच्या बाजूच्या लोकांनी इस्राएल लोकांचा पाठलाग थांबवला.
एवढेच नव्हे तर त्यांनी पुढे इस्राएलांशी यधु्दही केले नाही. 29अबनेर
आिण त्याच्या बरोबरची माणसे यांनी मग रातोरात यादेर्न खोऱ्यातून कूच
केले. नदी पार करुन महनाइमला पोचेपयर्ंत ते वाटचाल करत होते.
30यवाबाने अबनेरचा पाठलाग थांबवला आिण तो परतला. आपल्या
लोकांना त्याने एकत्र केले तेव्हा असाएल धरुन दावीदाच्या सेवकांपकैी
एकोणीस जण बेपत्ता असल्याचे त्याला आढळून आले. 31पण
दावीदाच्या लोकांनी बन्यामीनच्या कुळातील अबनेरची तीनशे साठ
माणसे मारली होती. 32दावीदाच्या लोकांनी असाएलचे दफन बेथलहेम
येथे त्याच्या वडीलांच्या थडग्यातच केले.यवाब आिण त्याची माणसे
रात्रभर प्रवास करुन उजाडता उजाडता हेब्रोन येथे पोचली.

दावीद आिण शौल यांच्या घराण्यांमध्ये दीघर्काळ यधु्द चालू
रािहले. िदवसेंिदवस दावीदाची ताकद वाढत चालली तर
शौलचे घराणे कमकुवत बनत गेले. 2 हेब्रोन येथे दावीदाला

मुलगे झाले, त्यांचा क्रम असा इज्रेलची अहीनवाम िहच्यापासून पािहला
मुलगा झाला तो अम्मोन. 3दसुरा मुलगा िकलाब, हा कमेर्लची नाबालची
िवधवा अबीगईल िहचा मुलगा. अबशालोम ितसरा, गशूरचा राजा तलमय
याची मुलगी माका ही याची आई. 4अदोनीया चवथा, हग्गीथ ही त्याची
आई. शफाट्या पाचवा, त्याची आई अबीटल. 5दावीदाची बायको एग्ला
िहच्यापासून सहावा इथ्राम झाला. हेब्रोनमध्ये जन्मलेले हे त्याचे सहा
पुत्र. 6शौल आिण दावीद यांच्या घराण्यात चाललेल्या लढायांमध्ये
शौलाच्या सनै्यातील अबनेरचे बळ वाढत चालले. 7शौलची िरस्पा
नामक उपपत्नी होती. ती अय्याची मुलगी. ईश-बोशेथ अबनेरला
म्हणाला, “माझ्या विडलांच्या दासीशी तू शरीर संबध का ठेवतोस?”
8या 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. 9आता मात्र मी िनधार्राने
सांगतो की, देवाने भािकत केल्याप्रमाणे सवर् घडेल. माझ्या हातून आता
हे सवर् प्रत्यक्षात आले नाही तर देव खशुाल माझे वाईट करो
10शौलाच्या घराण्याकडून राज्य काढून घेऊन ते दावीदाकडे
सोपवण्याचे भािकत परमेश्वराने केले आहे. परमेश्वर दावीदाला इस्राएल
आिण यहूदा यांचा राजा करणार आहे. दानपासून बरै-शेब्यापयर्ंत त्याचे
राज्य असेल.” 11ईश-बोशेथ हे ऐकून इतका घाबरला की त्याने काहीही
प्रत्यतु्तर केले नाही. 12अबनेरने दतूांकरवी दावीदाला िनरोप पाठवला,
“ह्या प्रदेशांवर कोणी राज्य करावे असे तुला वाटते? माझ्याशबरोबर
करार कर. म्हणजे इस्राएलचा राजा म्हणून तुला मान्यता िमळवून

द्यायला मी मदत करीन.” 13यावर 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.”
14शौलचा 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. 16पालटीयेल हा मीखलचा
नवरा. तो ितच्यामागोमाग बहूरीम पयर्ंत रडतरडत गेला. पण अबनेरने
त्याला परत जाण्यास सांिगतले तेव्हा तो मागे िफरला. 17अबनेरने
इस्राएलाच्या वडीलधाऱ्या मडंळीकडे िनरोप पाठवला, “दावीदाला राजा
करावे असे तुमच्या मनात होते. 18आता ते प्रत्यक्षात आणा. परमेश्वराने
दावीद िवषयी म्हटले आहे “पिलष्टी लोक आिण इतर शत्रू यांच्यापासून
मी माझ्या इस्राएल लोकांचे संरक्षण करीन. माझा सेवक दावीद
याच्यामाफर् त मी हे करीन.”’ 19अबनेरने 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. 21अबनेर 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. 22इकडे यवाब आिण दावीदाचे लोक यधु्दावरुन परत आले.
त्यांनी शत्रूकडून बऱ्याच मौल्यवान वस्तू लुटून आणल्या. दावीदाने
िनरोप िदल्यावर अबनेर नुकताच शांतिचताने तेथून गेला होता. तेव्हा
हेब्रोन येथे दावीदाजवळ तो अथार्तच नव्हता. 23यवाब 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? 25या नेरच्या मुलाला तुम्ही ओळखताच. त्याचा
यात कावा आहे. तो येथील िबत्तंबातमी काढायला आला होता.” 26मग
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.
28दावीदाला हे वृत्त समजले तेव्हा तो म्हणाला, “नेरचा मुलगा अबनेर
याच्या खनुाच्या बाबतीत मी आिण माझे राज्य िनदोर्ष आहोत. परमेश्वर
हे जाणतो. 29यवाब 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. त्याची अन्नान्नदशा होईल.” 30 िगबोनच्या लढाईत
अबनेरने असाएलला मारले. आपल्या भावाच्या वधाचे प्रत्यतु्तर म्हणून
यवाब आिण अबीशय यांनी अबनेरला मारले. 31दावीदाने 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.” 32 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? 34अबनेर,
अर,े तुझ्या हातात बेड्या नव्हत्या, पाय साखळदडंांनी बांधले नव्हते
नाही र,े तुला कपटी लोकांनी मारले.”मग पुन्हा सवार्ंनी अबनेरसाठी शोक
व्यक्त केला. 35दावीदाने 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.” 36लोकांनी
हे सवर् पािहले आिण दावीद राजाची वतर्णूक पाहून त्यांना आनदं झाला.
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37दावीदाने अबनेरला मारलेले नाही याबद्दल यहूदा आिण इस्राएल
लोकांची खात्री पटली. 38दावीद 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.”

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. 3पण बरैोथ येथील सवर् लोक िगत्तईम येथे पळून गेले.
अजूनही ते ितथेच आहे.) 4शौलाचा 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. 5बरैोथच्या िरम्मोनची मुले.
रखेाब आिण बाना ही दपुारच्या वेळी ईश-बोशेथच्या घरी गेली. ऊन
असल्यामुळे ईश-बोशेथ तेव्हा आराम करत होता. 6गहू घेण्याच्या
िमषाने रखेाब आिण बाना घरात घुसले त्यांनी त्याच्या पोटावर वर केला;
मग ते िनसटून गेले. 7 ते घुसले तेंव्हा तो आपल्या शयनगृहात 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.” 9पण
दावीद त्या दोघांना म्हणाला, “देवाशपथ परमेश्वरानेच मला आजपयर्ंत
सवर् संकटांतून सोडवले आहे. 10यापूवीर्ही 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. 11तुम्हालाही आता ठार करुन या भूमीवरुन
नष्ट केले पािहजे. कारण, आपल्या घरात, आपल्या िबछान्यावर
झोपलेल्या एका चांगल्या माणसाला तुम्ही दषु्टाव्याने ठार केलेत.”
12असे 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.

इस्राएलच्या सवर् घराण्यांमधील लोक हेब्रोन येथे दावीद पाशी
एकत्र आले आिण त्याला म्हणाले, “आपण इस्राएल लोकांना
एकाच कुटंुबातले, एकाच रकतामांसाचे आहोत. 2शौल

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.”’ 3मग 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. 4दावीद 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. 6 राजाने आपले लोक बरोबर घेऊन
यरुशलेम येथे राहणाऱ्या यबूसी लोकांवर स्वारी केली तेव्हा ते यबूसी
दावीदाला म्हणाले, “तू आमच्या नगरातप्रवेश 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. 7तरीपण दावीदाने िसयोन िकल्ला घेतला.
दावीद नगर असे त्याचे नाव पडले.) 8दावीद 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. 9दावीदाचा मुक्काम िकल्यात होता व त्याचे नाव
“दावीदनगर” असे िदले. िमल्लो नामक भाग त्याने उभारला. नगराच्या
आत त्याने आणखी बऱ्याच इमारती उभारल्या. 10सवर्शिक्तमान
परमेश्वर त्याच्या बाजूचा होता म्हणून दावीद अिधकािधक समथर् होत
गेला. 11सोरचेा 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, 15इभार, अलीशवा,
नेफग, याफीय, 16अलीशामा, एल्यादा आिण अलीफलेट. 17दावीदाला
इस्राएल लोकांनी राज्यािभषेक केल्याचे पिलष्ट्यांनी ऐकले. तेव्हा
त्याला शोधून त्याचा वध करण्यासाठी म्हणून ते िनघाले. पण हे वृत्त
समजल्यावर दावीद यरुशलेम येथील िकल्ल्यात आला. 18पिलष्ट्यांनी
रफेाईमच्या खोऱ्यात तळ िदला. 19दावीदाने 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 शत्रूवर तुटून पडला.” म्हणूनच
दावीदाने त्या जागेचे नाव “बाल परासीम” म्हणजेच िंखडार पाडणारा
प्रभू’ असे ठेवले. 21पिलष्ट्यांनी आपल्या देवांच्या मूिर्त त्या िठकाणीच
टाकून िदल्या. दावीदाने आिण त्याच्या माणसांनी त्या तेथून हलवल्या.
22पिलष्ट्यांनी पुन्हा एकदा रफेाईमच्या खोऱ्यात तळ िदला.
23दावीदाने प्राथर्ना केली. यावेळी परमेश्वराने सांिगतले, “तेथे जाऊ
नको त्यांना वळसा घालून पाठीमागे जा. मग तुतीच्या झाडाजवळ
त्यांच्यावर हल्ला कर. 24तुम्ही झाडावर चढून बसा. त्यांच्या सनै्याच्या
चढाईचा आवाज तुम्हाला झाडाच्या शेंड्यावरुन ऐकू येईल. तेव्हा मात्र
झटपट उठाव करा कारण परमेश्वराच पिलष्ट्यांच्या पाडावाला पुढे
होईल.” 25दावीदाने मग परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे हालचाली केल्या.
पिलष्ट्यांचा पराभव केला. गेबापासून गेजेरपयर्ंत त्यांचा पाठलाग त्यांना
घालवून िदले.

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. 3अबीनादाबच्या डोंगरावरील घरातून दावीदाच्या
लोकांनी हा पिवत्र कोश आणला. मग तो एका नव्या गाडीवर ठेवला.
अबीनादाबचे मुलगे उज्जा आिण अह्यो हे ती गाडी हाकीत होते.
4अबीनादाबच्या 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. 7पण परमेश्वराचा त्याच्यावर कोप होऊन उज्जाला मरण आले.
पिवत्र कोशाला स्पशर् करुन त्याने देवािवषयी अनादर दाखवला. तेव्हा
करार कोशाशेजारीच उज्जा गतप्राण झाला. 8या घटनेमुळे दावीद फार
िखन्न झाला आिण त्याने या जागेचे नाव “पेरसे-उज्जा” म्हणजेच “उज्जाला
शासन” असे ठेवले. आजही ते नाव प्रचिलत आहे. 9मात्र दावीदाला त्या
िदवशी परमेश्वराचा धाक वाटू लागला. तो मनात म्हणाला, “आता मी हा
पिवत्र कोश माझ्याकडे कसा आणू?” 10परमेश्वराचा पिवत्र कोश (पिवत्र
कोशाची पेटी) आपल्याबरोबर दावीद नगरात आणण्याची दावीदाची
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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. 12पुढे 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.
13कोश वाहून नेणार ेलोक सहा पावले चालून गेल्यावर दावीदाने एक
बलै आिण एक धष्टपुष्ट गोऱ्हा यांचा बळी िदला. 14सुती एफोद घालून
दावीद परमेश्वरापुढे नाच करत होता. 15दावीद आिण सवर् इस्राएल लोक
आनदंाने बेभान झाले होते. नगरात कोश आणताना ते जयजयकार करत
होते. िंशग वाजवत होते. 16शौलाची 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
स्वत:चे हसे करुन घेत आहे असे ितला वाटले. 17या 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. 20दावीद 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 दसुरे
कोणी या सवार्ंना वगळून परमेश्वराने मला िनवडले आहे. सवर् इस्राएलांचा
मी नेता आहे. तेव्हा मी परमेश्वरापुढे असाच नाचतगात जाणार. 22मी
याच्याही पुढची पायरी गाठीन. तुला आदर नसेल कदािचत् पण ज्या
दासींचा तू उल्लेख केलास त्यांना माझ्याबद्दल आिभमान वाटतो.”
23शौलाची कन्या मीखल िहला मूलबाळ झाले नाही. ती तशीच
िवनापत्य वारली.

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.” 3नाथान राजाला
म्हणाला, “आपल्या मनात आहे तसे करा. परमेश्वराची तुम्हाला साथ
आहे.” 4पण 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. 6इस्राएल लोकांना िमसरमधून बाहेर काढले मी त्यावेळी
कुठल्या ही घरात राहात नव्हतो, मी राहूटीतूनच िफरलो. तेच माझे घर.
7इस्राएल 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
“सवर्शिकतमान परमेश्वर असे म्हणतो. तू कुरणात मेंढरांमागे िफरत
होतास तेव्हाच मी तुला िनवडले आहे. तेथून तुला काढून मी तुला
इस्राएल लोकांचा नेता केले. 9तू जेथे जेथे गेलास तेथे तेथे तुला साथ
िदली. तुझ्या शत्रूंचा तुझ्यासाठी पाडाव केला. पृथ्वीवरील इतर महान
लोकांप्रमाणे मी तुला सुप्रिसद्ध करीन. 10माझ्या इस्राएल लोकांसाठी मी
जागेची िनवड केली. त्यांना राहायला हक्काची जागा िदली. त्यांना
रुजवले. त्यांना जागोजाग भटकंती करायला लागू नये म्हणून मी हे केले.
11पूवीर् 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. 13तो

माझ्या नावाप्रीत्यथर् घर (मिंदर) बांधील. त्याचे राज्य मी नेहमीसाठी
मजबूत करीन. 14मी त्याचा िपता आिण तो माझा पुत्र असेल. त्याच्या
हातून पाप घडले तर लोकाकडून मी त्याला शासन घडवीन. तेच माझे
चाबूक 15पण 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.” 17नाथानने दावीदाला हा दृष्टांत आिण
देवाचे सवर् बोलणे ऐकवले. 18यानतंर 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? 19मी केवळ तुझा सेवक आहे. (तुझ्या माझ्यावर िकती
लोभ आहे!) पुढे माझ्या वंशजांबद्दलही तू असाच लोभ दाखवला आहेस.
सवार्ंशी तुझा व्यवहार नेहमी असाच असतो का? 20मी आणखी काय
बोलणार? प्रभु परमेश्वरा, तू तुझ्या सेवकाला जाणतोसच. 21तू करणार
म्हणालास आिण तुला तसे करायची इच्छा आहे. तेव्हा या अदभुत गोष्टी
खरोखरच घडतील. मला, तुझ्या सेवकाला, तू त्याची पूणर्कल्पनाही
द्यायचे ठरवलेस. 22माझ्या 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. 24तू िनरतंर त्यांना स्वत:च्या 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. 26मग तुझ्या नावाचा मिहमा वाढेल.
लोक म्हणतील, “सवर्शिकतमान परमेश्वर देवाची इस्राएलवर सत्ता आहे.
तुझी सेवा करायला सेवक दावीद याच्या घराण्याला बळ िमळू दे.’
27 “सवर्शिकतमान 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. 28प्रभो,
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. 29आता 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.”

यानतंर दावीदाने पिलष्ट्यांचा पराभव केला आिण त्यांच्या
राजधानीच्या शहरावरील त्यांची सत्ता त्यांच्या हातून काढून
घेतली. 2मवाबातील 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. 4सतराशे 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. 6मग त्याने िदिमष्कातील अरामात आपली ठाणी
बसवली. हे अरामी लोकही दावीदाचे अिंकत झाले आिण त्यांनी खडंणी
आणली. दावीदाला परमेश्वराने तो जाईल तेथे यश िदले. 7हददेजरच्या
सिैनकांकडील सोन्याच्या ढाली दावीदाने ताब्यात घेऊन त्या
यरुशलेमला आणल्या 8 “हददेजरच्या ताब्यातील बेटा आिण बेरोथा
(हददेजरची नगर)े येथील अनेक िपतळी वस्तुही दावीदाने आणल्या.
9हमाथचा राजा तोई याने, दावीदाने हददेजरच्या संपूणर् सनै्याचा पाडाव
केल्याचे ऐकले. 10 तेव्हा त्याने आपला मुलगा योराम याला राजा दावीद
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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. 11दावीदाने त्या
स्वीकारुन परमेश्वराला अपर्ण केल्या. या आधीच्या समािर्पत
वस्त◌ंूबरोबरच त्या ठेवून िदल्या. आपण पराभूत केलेल्या राष्ट्र ामधून
दावीदाने लूट आणलेली होती. 12दावीदाने अरामी, मवाबी, अम्मोनी,
पिलष्टी आिण अमालेकी यांचा पराभव केला. रहोबचा मुलगा, सोबाचा
राजा हददेजर याचा पराभव केला. 13क्षार खोऱ्यातील अठरा हजार
अरामींचा पाडाव करुन तो परत आला तेव्हा त्याचा जयजयकार झाला.
14अदोम मध्ये त्याने िशपायांची ठाणी बसवली. अदोमच्या सवर् प्रांतात
अशी ठाणी बसवली. अदोमलोक त्याचे अिंकत झाले. जेथे जाईल तेथे
परमेश्वराने दावीदाला िवजय िमळवून िदला. 15दावीदाची सत्ता सवर्
इस्राएलवर होती. त्याने प्रजेला न्यायाने धमार्ने वागवले 16सरूवेचा
मुलगा यवाब सेनापती होता. अहीलुदाचा मुलगा यहोशाफाट हा
अखबारनवीस होता. 17अहीटुबाचा मुलगा सादोक आिण अब्याथारचा
मुलगा अहीमलेख हे याजक होते. सराया कायर्वाह होता. 18यहोयादचा
मुलगा बनाया हा करथेी आिण पलेथीयांचा प्रमुख होता. दावीदाची मुले
महत्वाचे नेते होते.

दावीदाने िवचारले, “शौलाच्या घराण्यातील कोणी व्यक्ती
अजून रािहली आहे का? योनाथानसाठी मला ितच्यावर दया
दाखवली पािहजे” 2सीबा 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.
6योनाथानच्या 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 पकंतीला नेहमी बसण्याचा मान तुला िमळेल.” 8मफीबोशेथने
पुन्हा दडंवत घातले. तो म्हणाला, “मेलेल्या कुत्र्याला एवढीही माझी
िंकमत नाही. पण आपण या सेवकावर कृपादृष्टी करत आहात.”
9दावीदाने 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.
11सीबा दावीदाला म्हणाला, “मी तुमचा दास आहे. माझ्या धन्याच्या
राजाच्या हुकुमाप्रमाणेच मी वागेन.” तेव्हा मफीबोशेथ दावीदाच्या
मुलांप्रमाणेच दावीदाच्या पकं्तीला बसून जेवू लागला. 12मफीबोशेथला
मीखा नावाचा लहान मुलगा होता. सीबाच्या पिरवारातील सवर् लोक
मफीबोशेथचे चाकर झाले. 13मफीबोशेथ दोन्ही पायांनी पांगळा होता.
यरुशलेम येथे त्याचे वास्तव्य होते. तो िनत्य राजाच्या टेबलावर भोजन
करीत असे.

पुढे अम्मोन्यांचा राजा नाहाश मरण पावला. त्याच्यानतंर
त्याचा मुलगा हानून राज्यावर आला. 2दावीदाने ि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. 3पण 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. 5लोकांकडून 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.” 6आपण
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. 7दावीदाने हे ऐकले तेव्हा
आपल्या लढाऊ सनै्यासह यवाबाला पाठवले. 8अम्मोनी 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. 9अम्मोन्यांनी पुढून तसेच मागून
आपल्याला घेरले आहे हे यवाबाने पािहले. तेव्हा त्याने इस्राएलातील
उत्तम योध्द्यांची िनवड केली. त्यांना अराम्यांच्या िवरुद्ध लढायला सज्ज
केले. 10मग आपला भाऊ अबीशय याच्या हवाली आणखी काही
माणसांना करुन अम्मोन्यांचा सामना करायला सांिगतले. 11यवाब
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.” 13यानतंर यवाबाने आपल्या लोकांसह अराम्यांवर चढाई
केली. अरामी लोकांनी त्यांच्या समोरुन पळ काढला. 14अराम्यांनी
पलायन केलेले पाहताच अम्मोनीही अबीशय समोरुन पळून गेले आिण
आपल्या नगरात परतले. अम्मोन्यांबरोबरच्या या लढाई नतंर यवाब
यरुशलेमला परतला. 15इस्राएलानी आपला पराभव केला हे अराम्यांनी
पािहले. तेव्हा ते सवर् एकत्र आले आिण त्यांनी (मोठे सनै्य उभारले)
16हदरजेरने (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. 18पण
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. 19हदरजेरच्या मांडलीक राजांनीही इस्राएलांनी
केलेला हा पराभव पािहला. तेव्हा त्यांनी इस्राएलांशी तह केला व
इस्राएलांचे ते चाकर झाले. पुन्हा अम्मोन्यांना मदत करायची
अम्मोन्यांनी धास्ती घेतली.

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.
2संध्याकाळी 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. 5पण बथशेबा गभर्वती रािहली. दावीदाला ितने
िनरोप पाठवला. ितने सांिगतले, “मी गरोदर आहे.” 6दावीदाने यवाबाला
िनरोप पाठवला की उरीया िहत्तीला माझ्याकडे पाठवा. तेव्हा यवाबाने
उरीया िहत्तीला दावीदकडे पाठवले. 7उरीया आल्यावर दावीद
त्याच्याशी बोलला. उरीयाला त्याने यवाब, सवर् सनै्य, लढाई यांचे
वतर्मान िवचारले. 8मग म्हणाला, “घरी जा आिण आराम कर.” उरीया
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महालातून बाहेर पडला त्यानतंर त्याच्यासाठी राजातफेर्  भेट पाठवण्यात
आली 9पण उरीया घरी गेला नाही. तो महालाच्या बाहेरच दाराशी
झोपून रािहला. राजाच्या सेवकवगार् प्रमाणेच तो ितथे झोपला. 10उरीया
घरी परतला नसल्याचे सेवकांनी दावीदाला सांिगतले.तेव्हा दावीद
उरीयाला म्हणाला, “तू लांबून प्रवास करुन आला आहेस तू घरी का
गेला नाहीस?” 11उरीया 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.” 12दावीद उरीयाला म्हाणाला,
“आजच्या िदवस इथे राहा. उद्या मी तुला यधु्दभूमीवर
पाठवतो.”उरीयाने त्या िदवशी यरुशलेममध्येच मुक्काम केला. 13दसुऱ्या
ि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. 14दसुऱ्या ि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.” 16यवाबाने 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. 18नतंर
यवाबाने यधु्दातील हिककतींचे साद्यंतवृत्त दावीदाला पाठवले.
19यधु्दात जे जे झाले ते सवर् सांगायला त्याने आपल्या नोकराला
सांिगतले. 20यवाब 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 इतकया 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. 23तो म्हणाला, “अम्मोन्यांनी
आमच्यावर मदैानात हल्ला केला. आम्ही त्यांचा सामना करुन त्यांना
नगराच्या वेशीपयर्ंत पळवून लावले. 24मग तटबदंीवरील काही लोकांनी
आपल्या िशपायांवर बाणांचा वषार्व केला. त्यात काही जण ठार झाले.
उरीया िहत्ती हा तुमचा सेवकही प्राणाला मुकला.” 25दावीद 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.” 26उरीया मरण पावल्याचे बथशेबाला कळले. ितने
पितिनधनाबद्दल शोक केला. 27काही 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.

परमेश्वराने नाथानला दावीदाकडे पाठवले. तेव्हा नाथान
दावीदाकडे आला. नाथान म्हणाला, “एका नगरात दोन
माणसे होती. एक श्रीमतं होता आिण एक गरीब. 2श्रीमतं

माणसाकडे मेंढर ेआिण गुर ेभरपूर होती. 3पण 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.” 5दावीदाला 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.” 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. 9असे असताना तू परमेश्वराची
आज्ञा का मोडलीस? त्याच्या दृष्टीने वाईट असे कृत्य का केलेस? उरीया
िहत्तीला तू तलवारीने मारलेस आिण त्याच्या बायकोचा स्वत:ची 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.
12बथशेबाचा उपभोग तू गुपचूप घेतलास पण हे मात्र सूयार्च्या साक्षीने,
सवर् इस्राएलां देखत होईल.”’ 13मग दावीद नाथानला म्हणाला,
“माझ्याहातून परमेश्वराचा मोठाच अपराध घडला आहे.”नाथान तेव्हा
दावीदाला म्हणाला, “परमेश्वराने हा तुझा अपराध पोटात घातला आहे.
तू मरणार नाहीस. 14पण परमेश्वराच्या शत्रूंना तू त्याचा उपहास
करायला मोठेच िनिमत्त िदलेस. तेव्हा हा तुझा मुलगा मरले.” 15यानतंर
नाथान घरी परतला. उरीयाची पत्नी बथशेबा आिण दावीद यांना
झालेला मुलगा परमेश्वराच्या कोपामुळे खूप आजारी पडला. 16दावीदाने
बाळासाठी देवाची प्राथर्ना केली. दावीदाने अन्नपाण्याचा त्याग केला.
घरात जाऊन रात्रभर जिमनीवर पडून रािहला. 17घरातील वडीलधाऱ्या
माणसांनी येऊन दावीदाला जिमनीवरुन उठवायचा खूप प्रयत्न केला.
पण काही केल्या दावीद ितथून हलेना. त्यांच्याबरोबर खायला
प्यायलाही त्याने नकार िदला. 18सातव्या िदवशी ते मूल मरण पावले.
मुलाच्या मृत्यूची बातमी दावीदाला द्यायला त्याचे नोकर कचरु लागले.
ते म्हणाले, “मुलगा िजवंत असतानाही आम्ही दावीदशी बोलायला गेलो
तरी तो ऐकत नसे. मग आता तर मूल मरण पावले असे आम्ही सांिगतले
तर तो आपल्या िजवाचे काही बरवेाईट करुन घेईल.” 19पण 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. 21दावीदाचे सेवक
त्याला म्हणाले, “तुम्ही असे का वागत आहात? मूल िजवंत असताना
तुम्ही अन्नत्याग केलात. शोक केलात पण मुलगा वारल्यावर मात्र तुम्ही
उठलात आिण खाल्लेत.” 22दावीदाने सांिगतले, “मूल िजवंत होते तेव्हा
मी अन्न वज्यर् केले आिण शोक केला कारण मला वाटले, न जाणो,
परमेश्वराला माझी दया येईल आिण बाळ जगेल 23पण 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.” 24दावीदाने 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.
26अम्मोन्यांच्या राब्बावर हल्ला करुन यवाबाने हे राजधानीचे नगर
काबीज केले. 27यवाबाने िनरोप्यामाफर् त दावीदाला िनरोप पाठवला
“राब्बाशी झंुज देऊन मी हे जलनगर हस्तगत केले आहे. 28आता इतर
लोकांना एकत्र आणून या शहराचा ताबा घ्या. मी घेण्यापूवीर् हे करा. मी
जर आधी ताबा घेतला तर ते नगर माझ्या नावाने ओळखले जाईल.”
29दावीद मग सवर् लोकांना घेऊन राब्बाकडे गेला. राब्बा येथे लढाई
करुन त्याने त्याचा ताबा घेतला. 30 त्यांच्या राजाच्या मस्तकावरचा
मुकुटदावीदाने काढला. हा मुकुट सोन्याचा असून त्याचे वजन सुमारे
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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.

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. 3अम्नोनला योनादाब नावाचा
िमत्र होता. दावीदाचा भाऊ िशमा याचा हा मुलगा. योनादाब धूतर् होता.
4तो 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.” 5योनादाब 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.” 7दावीदाने तामारच्या दालनात तसा िनरोप पाठवायची
व्यवस्था केली. तामारला नोकराने िनरोप िदला, “आपला भाऊ अम्नोन
याच्या घरी जाऊन त्याच्यासाठी खायला कर.” 8तामार तेव्हा आपला
भाऊ अम्नोन कडे गेली. तो पलगंावरच होता. ितने थोडी कणीक घेऊन
ती चांगली मळून पोव्व्या केल्या अम्नोन हे सवर् पाहात होता. 9पोव्व्या
तयार झाल्यावर तव्यावरून काढून ितने त्या अम्नोनसाठी ताटात
मांडल्या पण अम्नोन ते काही केल्या खाईना. मग आपल्या नोकारांना
त्याने बाहेर िनघून जाण्याची आज्ञा देऊन ितथून घालवले. सवर् नोकर
बाहेर पडले. 10यानतंर आम्नोन तामारला म्हणाला, “ताट घेऊन
शयनगृहात ये आिण तेथे मला तू भरव.”तेव्हा ती ताट घेऊन भावाच्या
शयनगृहात गेली. 11 त्याला ती भरवू लागली तोच त्याने ितचा हात
धरला. ितला तो म्हणाला, “हे बािहणी, ये आिण माझ्याजवळ झोप.”
12तामार त्याला म्हणाली, “भाऊ नको! अशी बळजबरी तू माझ्यावर
करु नकोस. ही मोठी शरमेची गोष्ट आहे. असल्या भयकंर गोष्टी
इस्राएलमघ्ये कदािप घडता कामा नयेत. 13मला कायम या
लािजरवाण्या गोष्टीचा कलकं लागेल. लोकांच्या दृष्टीने तू
इस्राएलामधल्या अनेक मूखार्ंपकैी एक ठरशील. तू कृपा करुन राजाशी
बोल. तो तुला माझ्याशी लग्न करायला अनुमती देईल.” 14पण अम्नोनने
ितच्या बोलण्याकडे साफ दलुर्क्ष केले. शारीिरक दृष्ट्याही तो ितच्यापेक्षा
शकतीवान होता. ितला न जुमानता त्याने ितच्यावर बलात्कार केला.
15मग ि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.
16तामार त्याला म्हणाली, “नाही, आता माझी अशी रवानगी करू
नकोस. ते तर तुझ्या या आत्ताच्या कृत्यापेक्षाही वाईट होईल.”पण त्याने
ितचे म्हणणे िझटकारून टाकले. 17नोकरांना 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, पट्टट्यापट्ट्यांचा पायघोळ अगंरखा
घातला होता. राजकन्या लग्नापूवीर् असा पोषाख करत असत.
19तामारने उिद्वग्न मन:िस्थतीत 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. 22अबशालोमला अम्नोनचा ितरस्कार वाटू लागला.
तो अम्नोनशी एक चकार शब्द बोलेना. अम्नोनने आपल्या बिहणीशी जो
अितप्रसंग केला त्याने अबशालोम द्वेषाने पेटून उठला होता. 23दोन
वषार्नतंर, मेंढरांची लोकर कातरणार ेअबशालोमचे काही लोक एफ्राइम
जवळील बालहासोरमध्ये आलेले होते. अबशालोमने राजाच्या सवर्
मुलांना ते पाहायला बोलावले. 24अबशालोम 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 येण ंकाही शक्य नाही.
तुझ्यावरही त्याचा भार पडेल.” अबशालोमने दावीदाची खूप आजर्वे
केली. दावीद गेला नाही पण त्याने आपले आशीवार्द िदले.
26अबशालोम म्हणाला, “तुम्ही नाही तर िनदान माझा भाऊ अम्नोन
याला तरी पाठवा.” राजा दावीद म्हणाला, “तो तरी तुला कशासाठी
बरोबर यायला हवा आहे?” 27पण अबशालोमने आपला हटृ सोडला
नाही. शेवटी, अम्नोन आिण इतर सवर् मुले यांना अबशालोम बरोबर
जायला राजा दावीदाने संमती िदली. 28अबशालोमने 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. 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. 32पण, 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. 33स्वामी, सवर् मुले मरण पावली असे कृपा
करुन समजू नका. फक्त अम्नोन गेला.” 34अबशालोमने 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.”
36योनादाबचे बोलणे संपत आले तोच राजपुत्र समोर आले. ते सुध्दा
मोठ्याने आक्रोश करत होते. दावीद आिण त्याचे आिधकारीही शोक
करु लागले. रडण्याचा हलकल्लोळ उडाला. 37दावीद अम्नोनसाठी रोज
अश्रू ढाळे.अम्मीहूरचा मुलगा तलमय गशूरचा राजा होता. अबशालोम
त्याच्याकडे आश्रयाला आला. 38गशूर येथे तो तीन वषेर् रािहला.
39 राजा दावीद अम्नोनच्या द:ुखातून सावरला. पण अबशालोमच्या
आठवणीने तो व्याकुळ होत असे.

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. 4मग तकोवा येथील बाई राजाशी बोलली. ितने स्वत:ला
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 6मला दोन मुलगे होते. एकदा
शेतात त्यांचे भांडण जंुपले, त्यांना थोपवायलाही कोणी नव्हते. तेव्हा
एकाने दसुऱ्याचा जीव घेतला. 7आता सगळे घर माझ्यािवरुद्ध आहे.
सगळे मला म्हणतात “आपल्या भावाचा जीव घेणाऱ्या त्या मुलाला
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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.” 9 तेव्हा ती बाई राजाला म्हणाली,
“माझे स्वामी या सगळ्याला मी जबाबदार आहे, मी दोषी आहे, तुम्ही
आिण तुमचे आसन िनदोषर् आहेत.” 10 राजा दावीद म्हणाला,
“तुझ्यािवरुद्ध कोणी काही बोलले तर त्याला माझ्याकडे आण तुला पुन्हा
कोणी त्रास देणार नाही.” 11ती 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.”
12मग 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 स्वत: दोषी ठरता. कारण तुम्ही
आपल्या घराबाहेर घालवलेल्या मुलाला पुन्हा परत आणलेले नाही.
14आपण 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. 15स्वामी, हेच
सांगायला मी येथपयर्ंत आले. लोकांमुळे मी भयभीत झाले होते. मी
मनाशी म्हणाले, “राजाशी मी बोलेन. कदािचत् तोच मला मदत करील.
16तो 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.’ 17स्वामी,
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. 20अिलप्तपणे सवर्
गोष्टी न्याहाळता याव्यात म्हणूनच, स्वरुप बदलून सांगायची यकु्ती
यवाबाने केली. तुम्ही देवदतूा सारखेच चाणाक्ष आहात. तुम्हाला या
पृथ्वीवरील सवर् घटना समजतात.” 21 राजा यवाबाला म्हणाला, “माझे
वचन मी खर ेकरीन, आता अबशालोमला परत आणा,” 22यवाबाने
राजाला वाकून अिभवादन केले. राजाचे अभीष्ट िंचतून तो म्हणाला,
“तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न आहात हे मी जाणतो. माझी िवनतंी तुम्ही मान्य
केलीत यावरून मी ताडले.” 23मग यवाब गशूर येथे गेला आिण
अबशालोमला यरुशलेमला घेऊन आला. 24पण राजा दावीद म्हणाला,
“अबशालोमला त्याच्या घरी जाऊ दे. त्याला मला भेटता मात्र येणार
नाही.” तेव्हा राजाचे तोंड न पाहताच अबशालोम आपल्या घरी परतला.
25अबशालोमच्या देखणेपणाची लोक तोंड भरुन प्रशसंा करत होते.
इस्राएलमध्ये त्याचा रुपाला तोड नव्हती. त्याचा देह नखिशखान्त
िनदार्ष, िनतळ होता. 26दरवषार्च्या 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. 28यरुशलेम 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 यवाबा उठून अबशालोमकडे आला आिण त्याला म्हणाला
“तुझ्या सेवकांनी माझ्या शेतात जाळपोळ का केली?” 32अबशालोम
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.”
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.

यानतंर अबशालोमने स्वत:साठी 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.”
4अबशालोम 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.” 5अशावेळी
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. 7पुढे चार वषार्नीअबशालोम राजा
दावीदाला म्हणाला, “हेब्रोनमध्ये मी परमेश्वराला नवस बोललो होतो. तो
फेडण्यासाठी मला जाऊ दे. 8अराममधील गशूर येथे राहात असताना
मी तो बोललो होतो. परमेश्वराने मला पुन्हा यरुशलेमला नेले तर मी
परमेश्वराच्या सेनेला वाहून घेईन असे मी बोललो होतो” 9 तेव्हा राजा
दावीदाने त्याला िनिश्चंत होऊन जाण्यास सांिगतले. अबशालोम हेब्रोन
येथे आला. 10पण त्याने इस्राएलच्या सवर् वंशामध्ये हेर पाठवून
लोकांना कळवले “रणिंशग फंुकल्याचे ऐकल्यावर “अबशालोम हेब्रोनचा
राजा झाला आहे’ असा तुम्ही घोष करा.” 11अबशालोमने स्वत:बरोबर
दोनशे माणसे घेतली. यरुशलेम सोडून ती त्याच्या बरोबर िनघाली. पण
त्यांना त्याच्या बेताची कल्पना नव्हती. 12अिहथोफेल हा तेव्हा
दावीदाचा एक सल्लागार होता. हा िगलो या गावाचा होता. यज्ञ करत
असताना अबशालोमने अिहथोफेलला िगलोहून बोलावून घेतले. सवर्
काही अबशालोमच्या योजने प्रमाणे सुरळीत चालले होते. त्याला
अिधकािधक पािंठबा िमळत होता. 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 िनधून 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.” 16आपल्या 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.
19गथ 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. 20तू कालच येऊन मला
िमळालास. आम्ही वाट फुटेल ितकडे जाणार. तू कशाला भटकंत
िफरतोस? तेव्हा तुझ्या बांधवांसह परत िफर. तुला प्रेमाची आिण
न्यायाची वागणूक िमळो.” 21पण इत्तय राजाला म्हणाला, “परमेश्वराची
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शपथ, तुम्ही िजवंत असेपयर्ंत मी तुमची साथ सोडणार नाही. आता
जगणे, मरणे तुमच्याबरोबरच.” 22दावीद इत्तयला म्हणाला, “मग चल
तर िकद्रोन ओहोळा पलीकडे आपण जाऊ.”तेव्हा इत्तय आपल्या
बरोबरच्या सवर् मुला-माणसांसह िकद्रोन ओहोळा पलीकडे गेला. 23सवर्
लोक मोठ्याने आकांत करत होते. राजाने ही िकद्रोन झरा ओलांडला.
मग सवर् जण वाळवंटाकडे िनघाले. 24सादोक आिण त्याच्या बरोबरचे
सवर् लेवी देवाचा करारकोश घेऊन िनघाले होते. त्यानी देवाचा
पिवत्रकोश खाली ठेवला. यरुशलेममधून सवर् लोक बाहेर पडेपयर्ंत
अब्याथार कोशाजवळ उभा राहून प्राथर्ना म्हणत होता.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.
26पण तो माझ्यावर प्रसन्न नसेल तर त्याच्या मनात असेल ते माझे
होईल.” 27पुढे राजा सादोक याजकाला म्हणाला, “तू द्रष्टा आहेस तू
सुखरुप नगरात परत जा. तुझा मुलगा अहीमास आिण अब्याथारचा
मुलगा योनाथान यांनाही घेऊन जा. 28हा प्रदेश ओलांडून वाळवंट
लागते त्यािठकाणी मी तुझा संदेश येईपयर्ंत थांबतो.” 29 तेव्हा देवाचा
पिवत्र करारकोश घेऊन सादोक आिण अब्याथार यरुशलेमला परतले
आिण ितथेच रािहले. 30दावीद 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.” 32दावीद डोंगरमाथ्यावर
पोहोंचला. येथे तो अनेकदा देवाची आराधना करत असे त्या वेळी हूशय
अकर् त्याला भेटायला आला. त्याचा अगंरखा फाटलेला होता, त्याने
डोक्यात माती घालून घेतलेली होती. 33दावीद हूशयला म्हणाला, “तू
माझ्याबरोबर आलास तर एवढे लोक आहेत त्यात आणखी तुझा भार.
34पण तू यरुशलेमला परलास तर अिहथोफेलची मसलत तू धुळीला
िमलवू शकशील. अबशालोमला सांग, “महाराज, मी तुमचा दास आहे.
मी तुमच्या वडीलांच्या सेवेत होतो. पण आता तुमची सेवा करीन.’
35सादोक आिण अब्याथार हे याजक तुझ्याबरोबर असतील. राजाच्या
घरी जे ऐकशील ते सगळे त्यांच्या कानावर घालत जा. 36सादोकचा
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.

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 िवचारलेसीबा 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.” 5पुढे 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.” 9सरुवेचा मुलगा
अबीशय राजाला म्हणाला, “या मेलेल्या कुत्र्यासारख्या नगण्य माणसाने

तुम्हाला िशव्याशाप द्यावेत म्हणजे काय? स्वामी, मला त्याचा िशरच्छेद
करु द्या.” 10पण राजा त्याला म्हणाला, “सरुवेच्या मुलानो, मी काय
करु? िशमी मला शाप देत आहे. पण परमेश्वरानेच त्याला तसे करायला
सांिगतले आहे.” 11अबीशयला 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.
12माझ्याबाबतीत घडणार ेहे अन्याय कदािचत् परमेश्वर पाहील आिण
िशमीच्या या िशव्याशापाच्या बदल्यात उद्या तो माझे भलेच करील.”
13दावीद 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. 14 राजा दावीद आिण
बरोबरचे सवर् लोक यादेर्न नदीजवळ आले. दमल्यामुळे ते तेथे
िवश्रांतीला थांबले. म्हणून त्यांनी िवसावा घेतला व ते ताजेतवाने झाले.
15अबशालोम, अिहथोफेल आिण इस्राएलचे सवर् लोक यरुशलेम येथे
आले. 16दावीदाचा िमत्र अकर् हूशय अबशालोमकडे आला आिण त्याने
अबशालोमची स्तुती केली. तो म्हणाला, “राजा िचराय ुहोवो, राजा
िचराय ुहोवो” 17अबशालोम 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. 19पूवीर् मी तुमच्या वडीलांच्या सेवेत
होतो. आता त्यांच्या मुलाची सेवा केली पािहजे. मी तुमची सेवा करीन.”
20अबशालोमने अिहथोफेलला िवचारले “आम्ही काय करावे ते सांग.”
21अिहथोफेल 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.” 22मग सवार्ंनी
घराच्या धाब्यावर अबशालोमसाठी राहुटी ठोकली. अबशालोमने
आपल्या वडीलांच्या दासींशी लैंिगक सैंबधं ठेवले. ही गोष्ट सवर्
इस्राएलांनी पािहली. 23अिहथोफेलचा सल्ला दावीद आिण अबशालोम
या दोघांनाही उपयोगी पडला. लोकांना त्याचे म्हणणे देवाच्या शब्दा
इतके महत्वाचे वाटले.

िशवाय अिहथोफेलने अबशालोमला सांिगतले, “मला आता
बाराहजार माणसांची िनवड करु दे म्हणजे आज रात्रीच मी
दावीदाचा पाठलाग करतो. 2तो थकला भागलेला

असताना, भयभीत झालेला असतानाच मी त्याला पकडीन. हे पाहून
त्याचे लोक पळ काढतील फक्त राजा दावीदाचा मी वध करीन.
3बाकीच्यांना तुझ्या समक्ष हजर करीन. तो मेल्याची खात्री झाली की
सगळे लोक िबनतक्रार परत येतील.” 4अबशालोम आिण इस्राएलमधील
सवर् वडीलधारी मडंळी यांना हा बेत पसंत पडला. 5पण तरीसुध्दा
अबशालोम म्हणाला, “हूशय अकर् यालाही बोलावून द्या. त्याचे म्हणणेही
मला ऐकून घ्यायचे आहे.” 6मग 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.” 8तो 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.’ 10मग 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 स्वत:यधु्दात उतरा.
12दावीद जेथे लपला असेल तेथून आम्ही त्याला धरून आणू.

2 शमुवेल 15:22 169 2 शमुवेल 17:12



18

जिमनीवर दव पडावे तसे आम्ही त्याच्यावर तुटून पडू. दावीदाला
त्याच्या बरोबरच्या माणसांसिहत आम्ही ठार करु. कुणालाही सोडणार
नाही. 13पण 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.”
14अबशालोम आिण सवर् इस्राएल लोक म्हणाले, “अिहथोफेलपेक्षा
हूशय अकचार् सल्ला च्रेयस्कर आहे.” ती म्हणून सवार्ंना पसंत पडली
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. 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 दावीद 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.”
17योनाथान 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. 18पण 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. 20अबशालोमकडचे 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.
21इकडे 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. 23इस्राएल लोकांनी
आपला सल्ला मानला नाही हे अिहथोफेलच्या लक्षात आले. त्याने
गाढवावर खोगीर टाकले आिण आपल्या गावाकडे प्रयाण केले. घरच्यांची
पुढली तरतूद केली आिण स्वत:ला फास लावून घेतला. त्याच्या
मृत्यूनतंर लोकांनी त्याचे त्याच्या वडीलांच्या कबरीतच दफन केले.
24दावीद महनाइम येथे आला. अबशालोमने सवर् इस्राएलींसमवेत यादेर्न
नदी ओलांडली. 25अबशालोमने 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.) 26अबशालोम आिण त्याच्या बरोबरचे
इस्राएल लोकांनी यांनी िगलाद प्रांतात मुक्काम केला. 27दावीद महनाइम
येथे आला. शोबी, माखीर आिण िबिर्जल्ल्य तेथेच होते. (नाहाशचा
मुलगा शोबी हा अम्मोन्यांच्या राब्बा नगरातला होता. अम्मीएलचा मुलगा
माखीर हा लो-दबार 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. 29गहू जव, कणीक, हुरडा, शेंगा, डाळी, वटाणे, मध, लोणी मेंढरे
तसेच गाईच्या दधुाचे पनीर याही वस्तू त्यांनी आणल्या.

दावीदाने आपल्या बरोबरच्या लोकांची िशरगणती केली.
मग, शभंर-शभंर, हजार हजार माणसांवर अिधकारी, सरदार
नेमले. 2सवार्ंची 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.”
3पण 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. 5यवाब, अबीशय आिण इत्तय यांना राजाने
आज्ञा िदली, “माझ्या साठी एक करा. अबशालोमशी सौम्यपणाने वागा.”
राजाची ही आज्ञा सवार्ंच्या कानावर गेली. 6अबशालोमच्या इस्राएल
सनै्यावर दावीदाचे सनै्य चालून गेले. एफ्राईमच्या अरण्यात ते लढले.
7दावीदाच्या 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.
9अबशालोमचा 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.”
11यवाब त्या माणसाला म्हणाला, “मग तू त्याचा वध करुन त्याला
जिमनीवर का पाडले नाहीस? मी तुला दहा रौप्यमुदा आिण एक पट्टा
इनाम िदला असता.” 12तो 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.’ 13अबशालोमला मी मारले असते तर
राजाला ते समजलेच असते. आिण तुम्ही मला िशक्षा केली असती.”
14यवाब 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. 15यवाबाजवळ दहा तरुण सिैनक त्याचे
लढाईतील मदतनीस म्हणून होते. त्यांनी भोवती जमून अबशालोमचा
वध केला. 16यवाबाने रणिंशग फंुकले आिण लोकांना अबशालोमच्या
इस्राएली सनै्याचा पाठलाग थांबवायला सांिगतले. 17यवाबाच्या
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. 18अबशालोमने राजाच्या खोऱ्यात पूवीर्च एक स्तभं
उभारलेला होता. आपले नाव चालवायला मुलगा नाही म्हणून त्याने त्या
स्तभंाला स्वत:चेच नाव िदले होते. आजही तो “अबशालोम स्मृितस्तभं”
म्हणून ओळखला जातो. 19सादोकचा मुलगा अहीमास यवाबाला
म्हणाला, “मला धावत जाऊन ही बातमी राजाला सांगू दे. परमेश्वराने
त्याच्या शत्रूचा िन:पात केला आहे हे मी त्याला सांगतो.” 20यवाब
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.” 21मग यवाब कूश येथील एकाला म्हणाला, “तू
पािहलेस त्याचे वतर्मान राजाला जाऊन सांग.”त्या माणसाने यवाबला
अिभवादन केले मग तो दावीदाकडे िनघाला. 22सादोकचा 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.” 23अहीमास म्हणाला, “त्याची मला पवार् नाही मला
जाऊ द्या.” तेव्हा यवाबाने त्याला परवानगी िदली. अहीमास मग
यादेर्नच्या खोऱ्यातून धावत िनघाला. त्याने त्या कूशीला मागे टाकले.
24 राजा वेशीच्या दोन दरवाजांमध्येच बसला होता. तेव्हा पहारकेरी
तटबदंीवरील छपरावर चढला. त्याने इकडे ितकडे पािहले तेव्हा त्याला
एक माणूस धावत येताना िदसला. 25पहारकेऱ्याने हे राजाला ओरडून
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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 26पहारकेऱ्याने आणखी एकाला
धावत येताना पािहले. पहारकेरी द्वाररक्षकाला म्हणाला, “तो पाहा,
आणखी एक माणूस एकटाच धावत येतोय.”तेव्हा राजा म्हणाला, “तो ही
बातमी आणतोय.” 27पहारकेरी म्हणाला, “पिहल्याचे धावणे मला
सादोकचा मुलगा अहीमास याच्यासारखे वाटते.”राजा म्हणाला,
“अहीमास चांगला गृहस्थ आहे. त्याच्याजवळ चांगलीच बातमी असणार”
28अहीमासने “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. 31मग 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 सगव्व्यांची त्या तरुण माणासा
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!”

लोकांनी ही बातमी यवाबाला सांिगतली. ते त्याला म्हणाले,
“राजा अबशालोमसाठी शोक करत आहे. तो फार द:ुखात
आहे.” 2दावीदाच्या 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. 5यवाब 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. 6ज्यांनी 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. 7आता 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.अबशालोमला पािंठबा देणार ेसवर् इस्राएल
लोक आपापल्या िठकाणी पळून गेले होते. 9इस्राएलच्या 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.” 11सादोक 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. 12तुम्ही माझे बांधव,
माझ्या कुटंुबातीलच आहात. मग राजाला परत आणणार ेतुम्ही शेवटचे
घराणे का आहात? 13आिण अमासाला सांगा, तुम्ही माझ्या कुटंुबाचाच

भाग आहात. यवाबाच्या जागी सेनापती म्हणून मी तुमची नेमणूक केली
नाही तर देव मला शासन करो.” 14दावीदाने 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. 15मग राजा दावीद यादेर्न नदीपाशी आला.
यहूदातील लोक त्याला भेटायला िगलगाल येथे आले. राजाला यादेर्न
नदी पार करुन आणण्याचा त्यांचा मानस होता. 16 गेराचा मुलगा िशमी
हा बन्यामीनच्या घराण्यातील होता. तो बहूरीम येथे राहात असे.
यहूदातील लोकांसह राजाची भेट घ्यायला तो लगबगीने आला.
17बन्यामीनच्या 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. 19तो 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.” 21पण सरुवेचा मुलगा अबीशय म्हणाला,
“परमेश्वराने िनवडलेल्या राजािवषयी िशमीने िशव्याशाप िदले. तेव्हा
त्याला ठारच करायला हवे.” 22दावीद 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.” 23मग राजा िशमीला म्हणाला, “तू मरणार
नाहीस.” आपण िशमीचा वध करणार नाही असे राजाने िशमीला वचन
िदले. 24शौलचा नातू मफीबोशेथ राजा दावीदाला भेटायला आला.
राजा यरुशलेम सोडून गेला तेव्हा पासून तो सुखरुप परतेपयर्ंत
मफीबोशेथने स्वत:कडे फार दलुर्क्ष केले होते. त्याने दाढी केली नाही,
पायांची िनगा राखली नाही की कपडे धुतले नाहीत. 25मफीबोशेथ
यरुशलेमहून आला तेव्हा राजा त्याला म्हणाला, “मी तेथून िनघालो
तेव्हा तूही माझ्याबरोबर का बाहेर पडला नाहीस?” 26मफीबोशेथने
सांिगतले, “महाराज, माझ्या नोकराने, सीबाने, मला फसवले, त्याला मी
म्हणालो, “मी पांगळा आहे तेव्हा गाढवावर खोगीर चढव म्हणजे त्यावर
बसून मी राजाबरोबर जाईन’ 27पण त्याने माझ्याशी लबाडी केली.
माझ्यािवरुद्ध तुझे कान फंुकले पण स्वामी, तुम्ही देवदतूासारखे आहात.
आपल्याला योग्य वाटेल ते करा. 28माझ्या 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.”
30मफीबोशेथ राजाला म्हणाला, “महाराज ती सगळी जमीन खशुाल
घेऊ सीबाला द्या माझे धनी सुखरुप परत आला यात सगळे आले.”
31 िगलादचा बिर्जल्ल्य रोगलीमहून आला. दावीदाला तो यादेर्न नदीच्या
पलीकडे पोचवायला आला. 32बिर्जल्ल्यचे 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. 33दावीद त्याला म्हणाला, “नदी
उतरुन माझ्याबरोबर चल. तू यरुुशलेममध्ये माझ्याबरोबर रािहलास तर
मी तुझा सांभाळ करीन.” 34पण 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? 36आता
मला तुझ्याकडून अनुग्रहाची अपेक्षा नाही. मी तुझा सेवक. यादेर्न नदी मी
उतरुन तुझ्याबरोबर येतो. राजाने अशाप्रकार ेया बिक्षसाने परतफेड का
करावी?” 37पण मला पुन्हा परत घरी जाऊ दे. म्हणजे माझ्या गावात मी
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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.” 39 राजाने बिर्जल्ल्यचे
चंुबन घेऊन त्याला आशीवार्द िदले. बिर्जल्ल्य आपल्या घरी परतला.
राजा इतर लोकांबरोबर नदी ओलांडून पलीकडे गेला. 40नदी ओलांडून
राजा िगलगाल येथे आला. िकम्हाम त्याच्याबरोबर होता. यहूदाचे सवर्
लोक आिण िनम्मे इस्राएल लोक राजाला नदी ओलांडून पोचवायला
आले. 41सवर् 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.” 43इस्राएल लोक
म्हणाले, “आमच्याकडे दावीदाचे दहा िहस्सेआहेत. 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.

शबा नावाचा एक माणूस तेथे होता. हा िबक्रीचा मुलगा.
बन्यामीन घराण्यातील हा शबी अगदी कुचकामी पण
खोडसाळ प्रवृत्तीचा होता. त्याने एकदा रणिंशग फंुकले

आिण लोकांना गेोळा 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. 3दावीद
यरुशलेममधील आपल्या घरी परतला. आपल्या दहा दासींना त्याने
घराच्या िनगराणीसाठी मागे ठेवले होते. त्यांना त्याने एका खास
घरांतठेवले. 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 जास्त वेळ लागला. 6दावीद 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. 8यवाब 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. 10यवाबाच्या 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.यवाब आिण त्याचा भाऊ अबीशय यांनी िबक्रीचा मुलगा शबा
याचा शोध चालूच ठेवला. 11यवाबाच्या सनै्यातील एक तरुण सिैनक
अमासाच्या मृतदेहाजवळ उभा रािहला आिण म्हणाला, “यवाब आिण
दावीदाला ज्यांचा पािंठबा आहे त्यांनी यवाबामागे जावे.” 12अमासा
रस्त्याच्या मध्याभागी सक्ताच्या 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. 13अमासाचा देह ितथून हलवल्यावर
लोक ते सरळ ओलांडून यवाबाच्या मागे चालू लागले. मग त्यांनी
यवाबाबरोबर शबाचा पाठलाग सुरु केला. 14इस्राएलांच्या सवर्
वंशांमधून जात शबा आबेल व बेथ माका येथे गेला. सवर् बेरीही एकत्र
येऊन शबाला िमळाले. 15यवाब 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. 16नगरात एक चाणाक्ष बाई
राहात होती. ितने नगरातून मोठ्याने ओरडून सांिगतले, “माझे ऐका.
यवाबाला येथे यायला सांगा. मला त्याच्याशी काही बोलायचे आहे.”
17यवाब ितच्याशी बोलायला गेला. ितने त्याला तूच यवाब का म्हणून
िवचारले.यवाबाने होकार भरला. तेव्हा ती म्हणाली, “माझे ऐक.” यवाब
म्हणाला, “सांग मी ऐकतोय.” 18मग ती बाई म्हणाली, “पूवीर् लोक
म्हणत गरज पडली की आबेलमध्ये यावे म्हणजे मागाल ते िमळते.
19इस्राएलमधील शांततािप्रय, िवश्वासू लोकांपकैी मी एक आहे.
इस्राएलच्या एका महत्वाच्या शहराची तुम्ही नासधूस करत आहात.
परमेश्वराच्या मालकीच्या वस्तुची तुम्ही मोडतोड का करता?” 20यवाब
म्हणाला, “मला कशाचाच नाश करायची इच्छा नाही. तुमच्या नगराची
नासधूस मी करु इिच्छत नाही. 21पण एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशातील
शबा नावाचा एक माणूस तुमच्या नगरात आहे. दावीद राजािवरुध्द त्याने
बडं केले आहे. त्याला माझ्यापुढे हजर केलेत तर नगराला धक्कालावणार
नाही.”तेव्हा ती बाई यवाबाला म्हणाली, “ठीक आहे. त्याचे मंुडके
िंभतीवरुन तुझ्याकडे टाकण्यात येईल.” 22मग ितने गावातील लोकांना
शहाणपणाने आपले म्हणणे पटवून िदले. तेव्हा लोकांना 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. 23यवाब इस्राएलचा सेनापती
होता. यहोयादचा मुलगा बनाया हा करथेी आिण पलेथी यांचा प्रमुख
होता. 24अदोराम हा कष्टकरीलोकांचा प्रमुख होता. अहीलुदाचा मुलगा
यहोशाफाट हा अखबारनवीस होता. 25शवा कायर्वाह होता. सादोक
आिण अब्याथार हे याजक होते. 26आिण याईरी ईरा हा दावीदाचा मुख्य
सेवक होता.

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.
3दावीद 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.” 7पण 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. 8अरमोनी आिण मफीबोशेथ (हा मफीबोशेथ
वेगळा) ही शौलाला िरस्पा या पत्नीपासून झालेली मुले. शौलला मिखल
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नावाची मुलगीही होती. अद्रीएलशी ितचे लग्न झाले होते. महोलाथी
येथील बिर्जल्ल्यचा हा मुलगा. या दांपत्याची पाच मुलेही दावीदाने
ताब्यात घेतली. 9या 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. 10अय्याची 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. 11शौलाची 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) 13याबेश-िगलाद मधून शौल आिण
त्याचा पुत्र योनाथान या दोघांच्या अस्थी दावीदाने आणल्या. तसेच त्या
फाशी िदल्या गेलेल्या सात जणांचे मृतदेहही आणले. 14शौल 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. 15पिलष्ट्यांनी 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. 17पण 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.”
18यानतंर गोब येथे पिलष्ट्यांशी आणखी एकदा लढाई झाली. तेव्हा
हूशाथी िसब्बखय याने रफेाई वंशातील सफ याचा वध केला. 19गोब
येथेच पुन्हा पिलष्ट्यांशी यधु्द झाले. तेव्हा बेथलहेमचा यार ेओरगीम
याचा मुलगा एलहानान याने गथचा गल्याथ याला ठार केले. िवणकराच्या
तुरीएवढा त्याचा भाला होता. 20गथ 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.) 22ही माणसे गथ येथील
रफेाई वंशातील होती. दावीद आिण त्याचे लोक यांनी त्यांना ठार केले.

शौल आिण इतर शत्रू यांच्या हातून देवाने सोडवल्याबद्दल
दावीदाने हे स्तुितगीत म्हटले. 2परमेश्वर हा माझा दगुर् माझा
गड माझ्या सुरिक्षततेचा आधार 3तो 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. 5 (शत्रूंना माझा जीव घ्यायचा होता) मृत्यूच्या लाटा
माझ्याभोवती थमैान घालत होत्या. मृत्यसुदनाला नेणाऱ्या पुराच्या
लोंढ्यात मी सापडलो होतो. 6कबरीचे 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.
10आकाश फाडून परमेश्वर खाली अवतरला. काव्व्याकुटृ ढगावर उभा
रािहला. 11करुबावर आरुढ होऊन तो उडत होता. वाऱ्यावर स्वार

झाला होता. 12परमेश्वराने दाट काळे ढग स्वत:भोवती तबंू सारखे वेढून
घेतले होते. त्याने त्या दाट गडगडणाऱ्या मेघामध्ये पाणी भरुन ठेवले
होते. 13 त्याचा एवढा प्रखर प्रकाश पडला की िनखार ेधगधगू लागले.
14परमेश्वर आकाशातून गरजला त्याचा आवाज सवर्त्र दमुदमुला
15 त्याने िवजांचे बाण सोडले आिण शत्रूची दाणादाण उडाली. परमेश्वराने
िवजा पाठवल्या आिण लोक भीतीने सरैावरैा पळाले 16परमेश्वरा, तुझ्या
घनगभंीर आवाजात तू बोललास तेव्हा तुझ्या नाकपुड्यातील
सोसाट्याच्या उच्छ्वासाने (समुद्राचे पाणीही मागे हटले) समुद्राचा तळ
िदसू लागला, पृथ्वीचा पाया उघडा पडला. 17मला परमेश्वराने आधार
िदला वरुन तो खाली आला. मला धरून त्याने संकटांच्या खोल
पाण्यातून बाहेर काढले. 18शत्रू मला वरचढ होता. त्यांना माझा मत्सर
वाटला. शत्रू बलाढ्य होता पण परमेश्वराने मला वाचवले. 19मी
अडचणीत होतो तेव्हा शत्रूने माझ्यावर हल्ला केला. पण देवाने मला
आधार िदला. 20परमेश्वराचा माझ्यावर लोभ आहे म्हणून त्याने मला
सोडवले. मला त्याने सुरिक्षत स्थळी नेले. 21मी केले त्याचे फळ
परमेश्वर मला देईल कारण मी योग्य तेच केले. मी गरै काही केले नाही,
तेव्हा त्याचे चांगले फळ तो मला देईल. 22कारण मी परमेश्वराचे
आज्ञापालन केले. देवािवरुध्द कोणताही आपराध मी केला नाही.
23परमेश्वराचे िनणर्य मी नेहमी ध्यानात ठेवतो. त्याच्या िनयमांचे पालन
करतो. 24माझे 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.
27परमेश्वरा, जे लोक चांगले आिण शुध्द आचरणाचे आहेत त्यांच्याशी
तूही तसाच वागतोस. पण दषु्ट आिण बदमाशांशी तूही कुिटलतेने
वागतोस. 28परमेश्वरा, दीनांना तू मदत करतोस, गिर्वष्ठांना धडा
िशकवतोस 29परमेश्वरा, तू माझा दीप आहेस माझ्या भोवतीचा अधंकार
तू उजळवून टाकतोस 30परमेश्वरा, तुझ्या मदतीनेच मी सनै्यावर चाल
करु शकतो. देवाच्या मदतीनेचमी शत्रूंची िंभतसुध्दा पार करु शकतो.
31 देवाची सत्ता सवर्ंकष आहे. देवाचे वचन कसोटीला उतरलेले आहे. जे
त्याच्यावर भरवसा टाकतात त्यांचे तो रक्षण करतो. 32या परमेश्वरा
खेरीज दसुरा देव कोणता? याच्याखेरीज भक्क म 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 उच्च स्थानावर तो मला अढक ठेवतो. 35यधु्दकलेत 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. 37माझ्या पायांत बळ दे
म्हणजे मी न अडखळता ताठ चालू शकेन. 38शत्रूंचा ि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. 42शत्रू मदतीसाठी याचना करु लागले पण कोणीही त्यांच्या
मदतीला आले नाही. त्यांनी देवाचा धावाही केला त्यानेही त्यांच्याकडे
पाठ िफरवली. 43माझ्या शत्रूची मी खांडोळी केली. जिमनीवरच्या
धुळीसारखे ते क:पदाथर् बनले. त्यांचा मी चेंदामेंदा केला. िचखल
तुडवावा तसे मी त्यांना तुडवले. 44माझ्यावर जे चाल करुन आले
त्यांच्यापासून तू मला संरक्षण िदलेस. त्यांच्यावर राज्यकतार् म्हणून मला
नेमलेस.ज्यांना मी कधी बिघतले नव्हते ती राष्ट्र े माझे दास झाली.
45आता दरू देशचे लोक माझे ऐकतात, जेव्हा ते माझी आज्ञा ऐकतात,
तात्काळ माझा शब्द मानतात. माझा त्यांना धाक वाटतो. 46भीतीने ते
गभर्गळीत होतात. हे परदेशी लोक िजथे लपून बसले होते ती जागा
सोडून भीतीने थरथर कापत बाहेर येतात. 47परमेश्वर ि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
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मला वाचवलेस. 50 म्हणून मी राष्ट्र ाराष्ट्र ांमध्ये आभारपूवर्क तुझी
स्तुितस्तोत्रे गाईन. तुझे नामसंकीतर्न करीन. 51परमेश्वर राजाला यधु्दात
िवजयी करतो. आपल्या अिभिषक्त राजाबद्दल परमेश्वर खर ेप्रेम
दाखवतो. दावीद आिण त्याचे वंशज यांचे तो िनरतंर कल्याण करील.

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 2परमेश्वराचा आत्मा माझ्या माफर् त बोलला त्याचे शब्द
माझ्या मुखी होते. 3इस्राएलचा देव हे बोलला इस्राएलचा दगुर् मला
म्हणाला, “जो न्यायाने राज्य करतो, जो देवािवषयी आदर बाळगून राज्य
करतो. 4तो माणूस उष: कालच्या प्रभे सारखा असेल, िनरभ्र सकाळ
असावी तसा असेल, पावसानतंर येणाऱ्या उन्हासारखा असेल, पाऊस
कसा तर ज्याच्यामुळे जिमनीतून कोवळे गवत तरारून येत ं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. 6पण दषु्ट माणसे काट्यांसारखी असतात.
लोक काटा धरून ठेवत नाहीत, फेकून देतात. 7 त्याचा स्पशर् झाला तर
लाकडी आिण पचंदातूचा भाला टोचावा तशा वेदना होतात. (होय, असा
माणूस काट्यासारखा असतो) त्यांना आगीच्या भक्ष्य स्थानी टाकतील
आिण ती जळून खाक होतील. 8दावीदाच्या 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. 10थकून 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. 11हरार
येथील आगे याचा मुलगा शम्मा हा ही होता. पिलष्टी चालून आले तेव्हा
एका कडधान्याच्या शेतात हे यधु्द झाले. लोकांना पिलष्ट्यांसमेोरुन
पळ काढला. 12पण शम्मा शेताच्या ऐन मध्यावर उभा रािहला आिण
त्याने एकट्याने त्यांना तोंड िदले. त्याने पिलष्ट्यं◌ाचा पराभव केला.
परमेश्वराने इस्राएलला त्यािदवशी मोठा िवजय िमळवून िदला. 13दावीद
एकदा अदलु्लामच्या गुहेत होता आिण पिलष्टी सनै्याचा तळ खाली
रफेाईच्या खोऱ्यात होता. त्यावेळी तीस शूरांपकैी ितघेजण दावीदाकडे
जायला म्हणून थेट गुहेपयर्ंत अक्षरश: सरपटत गेले. 14नतंर एकदा
दावीद गडावर असताना पिलष्ट्यांची टोळी बेथलहेम येथे होती.
15दावीद 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. 16पण 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. 17दावीद 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. 18सरूवेचा 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. 20यहोयादा 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. 22बनायाने अशी बरीच कृत्ये केली.
त्यानेही या ितघांइतकाच नावलौिकक िमळवला. 23तो 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.
24यवाबाचा भाऊ असाएल हा त्या ितसातला एक होता. बाकीच्या
वीरांची नावे पुढीलप्रमाणे:बेथलहेममधील दोदो याचा मुलगा एलहानान,
25शम्मा हरोदी, अलीका हरोदी, 26 हेलस पलती, इके्कश तकोई याचा
मुलगा ईरा, 27अबीयेजर अनाथोथी, मबुन्नय हुशाथी, 28सलमोन
अहोही, महरय नटोफाथी, 29बाना नटोफाथी याचा मुलगा हेलेब,
बन्यामीनच्या वंशातील, िगबामधला रीबय याचा मुलगा इत्तय, 30बनाया
िपराथोनी, गाश झऱ्याजवळचा िहद्दय, 31अबी-अलबोन अवार्थी,
अजमावेथ बरहूमी, 32अलीहाबा शालबोनी, याशेन घराण्यातला
योनाथान, 33शम्मा हारारी, शारार अरारी याचा मुलगा अहीयाम,
34माकाथीचा मुलगा अहसबय याचा मुलगा अलीफलेट, अिहथोफेल
िगलोनी याचा मुलगा अलीयम, 35 हेस्री कमेर्ली, पारय अबीर् 36सोबा
मधील नाथोन याचा मुलगा इगाल, बानी यादी, 37 सेलक अम्मोनी,
सरुवेचा मुलगा यवाब याचा शस्त्रवाहक नहरय बरैोथी, 38ईर इथ्री, गारबे
इथ्री, 39उरीया िहत्ती, असे एकंदर सदतीस.

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.” 3पण यवाब राजाला म्हणाल.
“आपले लोक िकतीही असोत देव परमेश्वर त्यांना शतगुिणत करो.
तुम्हाला हे सवर् पाहायला िमळो पण तुम्हाला असे का करावेसे वाटते?”
4पण राजा दावीदाचे शब्द यवाबाच्या शब्दांपेक्षा प्रभावी ठरले आिण
त्यांनी यवाबाला आिण इतर सनै्यािधकाऱ्यांना इस्राएल प्रजेची मोजदाद
करण्यास सांिगतले. तेव्हा ते सवर् या कामाला लागले. 5यादेर्न 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. 7सोर (तायर) हा गड आिण
िहव्वी व कनानी यांची नगर ेइकडे ते गेले. तेथून यहूदा देशाच्या दिक्षण
िदशेला बरै-शेबा इथपयर्ंत गेले. 8सगळा पालथा घालून ते नऊ मिहने
वीस िदवसांनी यरुशलेम येथे पोचले. 9यवाबाने प्रजेच्या मोजदादीची
यादी राजाला िदली. इस्राएलमध्ये तलवारधारी पुरुष आठ लक्ष होते.
यहूदात ही संख्या पाच लक्ष होती. 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.” 11दावीद सकाळी उठला तेव्हा
दावीदाचा संदेष्टा गाद याला देववाणी ऐकू आली. 12परमेश्वर त्याला
म्हणाला, “दावीदाला जाऊन सांग, “परमेश्वर म्हणतो, तुझ्यापुढे मी तीन
गोष्टी ठेवतो त्यापकैी एकीची िनवड कर.”’ 13गादने 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.” 14दावीद 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. 16यरुशलेमच्या संहारासाठी देवदतूाचा हात
उंचावला पण झाल्या गोष्टीबद्दल परमेश्वराला फार वाईट वाटले. लोकांचा
संहार करणाऱ्या देवदतूाला परमेश्वर म्हणाला, “आता पुर ेतुझा हात
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खाली घे.” तेव्हा हा देवदतू अरवना यबूसी याच्या खळ्याजवळ होता.
17लोकांना 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 दावीद
कडे आला. तो म्हणाला, “अरवना यबूसीच्या खळ्यावर परमेश्वराप्रीत्यथर्
एक वेदी बांध” 19दावीदाने मग परमेश्वराच्या इच्छेनुसार गादच्या
म्हणण्याप्रमाणे केले. तो अरवनाला भेटायला गेला. 20अरवनाने राजाला
आिण त्याच्या सेवकांना येताना पािहले. त्याने पुढे होऊन जिमनीपयर्ंत
लवून नमस्कार केला. 21अरवना 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.”
22अरवना म्हणाला, “स्वामीनी मनाला येईल ते अपर्ण करण्यासाठी
घ्यावे. होमबलीसाठी हे बलै आहेत. इधंनासाठी मळणीची औते आिण
बलैांचे सामान आहे. 23महाराज, हवे ते मी तुम्हाला देईन.” महराजांवर
परमेश्वराची मजीर् असावी अशीही कामना त्याने पुढे व्यक्त केली. 24पण
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. 25मग तेथे परमेश्वराप्रीत्यथर् वेदी
बांधली. होमबली आिण शांत्यापर्णे केली.परमेश्वराने त्याची प्राथर्ना
ऐकली. इस्राएलवरील रोगराई परमेश्वराने संपुष्टात आणली.
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1 राजराजेे

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
सेवेसाठी आम्ही एखादी तरुण मुलगी बघतो. ती तुमच्या िनकट झोपेल
आिण तुम्हाला ऊब देईल.” 3आिण सेवकांनी या कामासाठी
इस्राएलभर संुदर तरुण मुलीचा शोध सुरु केला. तेव्हा त्यांना शुनेम या
नगरात अबीशग नावाची मुलगी सापडली. त्यांनी ितला राजाकडे
आणले. 4ती अितशय देखणी होती. ितने अितशय काळजीपूवर्क
राजाची शुश्रूषा केली. असे असले तरी राजाने ितच्याशी लैंिगक संबधं
ठेवले नाहीत. 5अदोनीया हा दावीद आिण त्यांची पत्नी हग्गीथ यांचा
मुलगा. गवार्ने फुगून जाऊन त्याने स्वत : राजा व्हायचे ठरवले. राजा
व्हायच्या प्रबळ इच्छेने त्याने स्वत:साठी एक रथ, घोडे आिण रथापुढे
धावायला पन्नास माणसे तयार केली. 6अदोनीया हा िदसायला संुदर
होता. अबशालोम पेक्षा हा धाकटा. पण राजा दावीदने मात्र अदोनीयाला
‘हे तू काय चालवले आहेस?’ म्हणून कधी समज िदली नाही. 7सरुवेचा
मुलगा यावब आिण याजक अब्याथार यांच्याशी अदोनीयाने बोलणे केले.
त्याला नवीन राजा करण्यात मदत करायचे त्यांनी ठरिवले. 8पण
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 रोहेलेथ खडकापाशी अदोनीयाने
मेढर,े गुर,े पुष्ट वासर ेयांचा शांत्यपर्ण म्हणून यज्ञ केला. आपले भाऊ,
राजाची इतर मुले आिण यहूदातील सवर् अिधकारी यांना बोलावणे
पाठवले. 10पण राजाच्या पदरचे खास शूर वीर, आपला भाऊ शलमोन,
बनाया आिण संदेष्टा नाथान यांना मात्र वगळले. 11नाथान 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 स्वत:ला राजा म्हणून घोिषत केले
आहे आिण इकडे आपले स्वामी दावीद यांना त्याचा पत्तासुद्वा नाही.
12तू आिण तुझा मुलगा शलमोन यांच्या िजवाला धोका पोहोंचू शकतो.
यातून वाचायचा मागर् मी तुला दाखवतो 13अशीच 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?’ 14तुझे 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. 16बथशेबाने राजाला लवून
अिभवादन केले. राजाने ितची चौकाशी केली. 17बथशेबा त्याला
म्हणाली, “महाराज, तुम्ही आपल्या परमेश्वर देवासमक्ष मला वचन िदले
आहे. ‘माझ्यानतंर शलमोन राजा होईल. तो या गादीवर बसेल’ असे
तुम्ही म्हणाला आहात. 18आता तुमच्या नकळत अदोनीया स्वत:च
राजा व्हायच्या खटपटीत आहे. 19 त्याने अनेक गुर ेआिण उत्तम मेंढरे
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. 20महाराज, आता सवर् इस्राएल लोकांचे तुमच्याकडे लक्ष लागले
आहे. स्वत:नतंर तुम्ही कोणाला राजा म्हणून घोिषत करता याची ते वाट

बघत आहेत. 21आपण प्राण सोडण्यापूवीर् नीट व्यवस्था केली पािहजे.
तसे तुम्ही केले नाहीत तर तुमचे आपल्याचा वाडवडीलांच्या शेजारी
दफन झाल्यावर मी आिण शलमोन लोकांच्या दृष्टीने गुन्हेगार ठरु.”
22बथशेबा 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. 24मग नाथान म्हणाला, “महाराज, तुमच्यानतंर
अदोनीया राज्यावर येणार असे तुम्ही घोिषत केले काय? आता राज्य
अदोनीयाचे आहे असे तुम्ही ठरवले आहे काय? 25कारण 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. 27माझे 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. 29मग राजाने शपथपूवर्क वचन
िदले: “परमेश्वर देवाने आत्तापयर्ंत मला सवर् संकटातून सोडवले आहे.
देवाला स्मरुन मी हे वचन देतो. 30पूवीर् 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.” 31बथशेबाने हे ऐकून राजाला
वंदन केले व म्हणाली “राजा िचराय ुहोवो.” 32मग 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 स्वत:च्या 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. 35मग त्याला घेऊन माझ्याकडे या.
तो या िंसहासनावर बसेल आिण नवा राजा म्हणून माझी जागा घेईल.
इस्राएल आिण यहूदाचा राजा म्हणून मी शलमोनला िनवडले आहे.”
36यहोयादाचा मुलगा बनाया राजाला म्हणाला, “आमेन! स्वामी, खदु्द
परमेश्वर देवच याला मान्यता देईल. 37महाराज, आपल्याला परमेश्वराची
साथ आहे. तो परमेश्वर असाच शलमोनाच्याही पाठीशी उभा राहील
अशी मला आशा आहे. राजा शलमोनच्या राज्याची भरभराट होवो
आिण माझे स्वामी, आपल्यापेक्षा ते अिधक बळकट होवो.” 38सादोक,
नाथान, बनाया आिण राजाचे सेवक यांनी राजा दावीदाच्या
सांगण्याप्रमाणे केले. दावीदाच्या खेचरावर शलमोनाला बसवून ते गीहोन
येथे गेले. 39सादोक 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. 40मग 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?” 42यवाबाचे बोलणे संपत नाही
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तोच अब्याथार याजकाचा मुलगा योनाथान ितथे आला. अदोनीया
त्याला म्हणाला, “ये तू भला माणूस आहेस. तेव्हा माझ्यासाठी तू
चांगलीच बातमी आणली असशील.” 43पण योनाथान म्हणाला, “नाही,
तुम्हाला ही बातमी चांगली वाटणार नाही. राजा दावीदाने शलमोनाला
राजा केले आहे. 44दावीदाने सादोक याजक, नाथान संदेष्टा,
यहोयादाचा मुलगा बनाया आिण आपले सेवक यांना शलमोनाबरोबर
पाठवले. त्यांनी शलमोनाला खदु्द राजाच्या खेचरावर बसवले. 45मग
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. 46शलमोन 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 कीिर्तवंत करो.
त्याच्या राज्याची दावीदापेक्षाही भरभराट होवो.’दावीद राजा तेथे जातीने
हजर होता. पलगंावरच तो वाकून अिभवादन करत होता. 48आिण
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. 50अदोनीयाही शलमोन काय करील
या धास्तीने घाबरला. तात्काळ तो वेदीपाशी गेला आिण वेदीचे दोन्ही
िंशगे घटृ पकडून बसला. 51कोणीतरी 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.
53मग राजा शलमोनाने अदोनीयाकडे आपल्या माणसांना पाठवले. ते
त्याला राजाकडे घेऊन आले. अदोनीयाने राजा शलमोनाला वाकून
अिभवादन केले. शलमोनाने त्याला घरी परत जाण्यास सांिगतले.”

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. 3आता 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.
4तू परमेश्वराचे म्हणणे ऐकल्याने तो ही मला िदलेली वचने पाळील.
परमेश्वराने मला सांिगतले आहे ‘जर मी सांिगतलेल्या मागार्ने मनपासून
आिण प्रामािणकपणाने तुझी मुले चालली तर इस्राएलचा राजा हा नेहमी
तुझ्याच वंशातला असेल.”‘ 5दावीद 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. 6पण 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. 9पण आता
त्याला तसा सोडू नकोस. तू सुज्ञ आहेस. काय करायचे ते तुला समजते.
त्याला म्हातारपणी शांततेने मरु देऊ नकोस.” 10मग दावीद मरण
पावला. दावीद नगरात त्याचे दफन झाले. 11 हेब्रोनवर सात वषर् आिण
यरुशलेम येथे तेहतीस वषर् असे एकंदर चाळीस वषेर् त्यांने इस्राएलवर

राज्य केले. 12आता शलमोन राजा होता. तो आपल्या वडीलांच्या
दावीदाच्या िंसहासनावर बसला. त्याच्या राजेपणािवषयी आता
कोणताही िंकतु नव्हता. 13यानतंर हग्गीथेचा मुलगा अदोनीया
शलमोनाची आई बथशेबा िहच्याकडे गेला. बथशेबाने त्याला िवचारले,
“तू सद्हेतूने आला आहेस ना?”अदोनीया म्हणाला, “हो, ही शांतता भेट
आहे. 14मला तुमच्याशी काही बोलायचे आहे.”बथशेबा म्हणाली, “मग
बोल.” 15अदोनीया 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. 16आता माझे एक
मागणे आहे. कृपा करुन नाही म्हणून नकोस.”बथशेबाने “तुला काय
हवे?” असे िवचारले. 17अदोनीया म्हणाला, “राजा शलमोन तुला नाही
म्हणणार नाही, तू सांगशील ते काहीही करील तेव्हा शुनेममधल्या त्या
अबीशग नावाच्या तरुणीशी मला लग्र करायची संमती हवी आहे.”
18बथशेबा म्हणाली, “ठीक आहे, मी राजाशी बोलते.” 19मग 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.
20बथशेबा त्याला म्हणाली, “मला एक छोटीशी गोष्ट तुझ्याजवळ
मागायची आहे. कृपाकरुन नाही म्हणून नकोस.”राजा म्हणाला, “आई,
तुला काय हवे ते माग मी नकार देणार नाही.” 21 तेव्हा बथशेबा
म्हणाली, “तुझा भाऊ अदोनीया याला शुनेमच्या अबीशगेशी लग्र 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.” 23मग परमेश्वराची शपथ घेऊन
शलमोन म्हणाला, “अदोनीयाला मी याची अद्दल घडवीन. त्याला आता
प्राणाला मुकावे लागेल. 24इस्राएलचा 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.” 25 राजा शलमोनाने मग बनायाला
आज्ञा िदली आिण बनायाने बाहेर जाऊन अदोनीयाला ठार केले. 26मग
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”
27परमेश्वराचा 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 न देता अदोनीयाला पिंठबा िदला होता.
म्हणून तो त्वरीत परमेश्वराच्या पिवत्र मडंपात गेला आिण वेदीची िंशगे
घटृ धरुन बसला. 29कोणीतरी यवाब हा परमेश्वराच्या मडंपात वेदीपाशी
आहे हे राजा शलमोनाला सांिगतले. तेव्हा शलमोनाने बनायाला
यवाबाला मारण्यासाठी पाठवले. 30बनाया 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
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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.
35यवाबाच्या जागी मग शलमोनाने बनायाची सेनापती म्हणून नेमणूक
केली आिण अब्याथारच्या जागी मुख्य याजक म्हणून सादोकची केली.
36मग त्याने िशमीला बोलावणे पाठवले. त्याला सांिगतले, “इथे
यरुशलेममध्ये स्वत:साठी 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. 39पण 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. 43मग तू आज्ञाभगं का केलास? तू वचन
का मोडलेस? 44माझे वडील दावीद यांचे तू बरचे अपराध केले आहेस
त्याबद्दल आता परमेश्वरच तुला शासन करील. 45पण मला परमेश्वराचे
आशीवार्द राहतील. दावीदाचे राज्य तो सदासवर्काळ सुरिक्षत ठेवील.
46मग राजाने बनायाला िशमीचा वध करायची आज्ञा िदली आिण
बनायाने ती अमंलात आणली. आता शलमोनाची आपल्या राज्यावर पूणर्
पकड बसली.”

ि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. 2मिंदर अजून बांधून पुर ेझाले नव्हते त्यामुळे लोक यज्ञात
बली अपर्ण करायला डोंगरमाथ्यासारख्या उंच िठकाणी जात.
3शलमोनही आपले वडील दावीद यांनी सांिगतलेल्या सवर् गोष्टींचे
मन:पूवर्क 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. 5तो
िगबोन येथे असतानाच परमेश्वराने एका रात्री त्याला स्वप्नात दशर्न िदले
देव म्हणाला, “तुला काय हवे ते माग मी ते देईन.” 6शलमोन तेव्हा
म्हणाला, “तुझा सेवक म्हणजेच माझे वडील यांच्यावर तुझी कृपा होती.
ते तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे वागले. ते भलेपणाने आिण योग्य मागार्ने जगले.
त्याच्यानतंर त्याच्या मुलालाच गादीवर बसवून तू मोठाच दयाळूपणा
दाखवला आहेस. 7माझ्या वडीलांनतंर, परमेश्वर देवा, तू मला राजा
केले आहेस. पण मी अजाण मुलासारखाच आहे. माझे कतर्व्य
बजावायला योग्य ते शहाणपण माझ्याजवळ नाही. 8मी 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.” 10शलमोनाने हे मािगतले याचा परमेश्वराला
फार आनदं झाला 11 म्हणून देव त्याला म्हणाला, “तू स्वत:साठी
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 थोर राजा कोणी असणार नाही. 14मी दाखवलेल्या मागार्ंने
चाल आिण माझ्या आज्ञा आिण िनयम पाळ. आपल्या वडीलांप्रमाणेच
वाग. असे वागलास तर तुलाही मी दीघार्यषुी करीन.” 15शलमोन 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. 18तीन िदवसांनतंर ही पण प्रसून झाली. आमच्याखोरीज
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 स्वत:कडे ठेवून आपले मृत
बालक माझ्या अथंरुणावर ठेवले. 21दसुऱ्या ि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.” 22पण तेवढ्यात ती दसुरी बाई म्हणाली, “नाही, िजवंत
मूलच आहे, मेलेले बाळ तुझे आहे.”पिहली त्यावर म्हणाली, “तू खोटे
बोलतेस, मेले ते तुझे बाळ आिण िजवंत आहे ते माझे.” अशाप्राकरे
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.” 26दसुरी 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.”

समस्त इस्राएल लोकांवर राजा शलमोनाची सत्ता होती.
2 त्याला शासनात मदत करणाऱ्या प्रमुख अिधकाऱ्यांनी नावे
अशी सामादोकचा 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. 4बनाया हा यहोयादाचा मुलगा सेनापती होता.सादोक आिण
अब्याथार याजक होते 5नाथानचा मुलगा अजऱ्या हा िजल्हािधकाऱ्यांचा
प्रमुख होता.नाथानचा मुलगा जाबूद याजक असून राजाचा सल्लागार
होता. 6अहीशार हा राजाच्या महालातील सवर् गोष्टींचा प्रमुख
होता.अब्दाचा मुलगा अदोनीराम गुलामांच्या खात्याचा प्रमुख होता.
7इस्राएलचे कारभाराच्या सोयीसाठी बारा भाग पाडलेले होते. प्रत्येक
भागावर शलमोनाने कारभारी नेमले होते. त्या त्या भागूतून अन्नधान्य
गोळा करुन राजाच्या कुटंुिबयांना देण्याची त्यांची जबाबदारी होती. बारा
कारभाऱ्यापकैी प्रत्येकावर प्रितवषीर् एक मिहना ही पाळी येई. शलमोनाचे
साम्राज्य 8 त्या बारा कारभाऱ्यांची नावे अशी:बेन-हूर हा एफ्राईमच्या
डोंगराळ प्रदेशावर अिधकारी होता. 9माकस, शालबीम, बेथ-शेमेश व
एलोन बेथ-हानान यांच्यावर बेन-देकेर हा कारभारी. 10अरुबोथ, सीखो
आिण हेफेर या प्रांतावर बेन-हेसेद हा कारभाही होता. 11 बेन-अबीनादाब
पूणर् दोर प्रांतावर होता. शलमोनाची मुलगी टाफाथ ही याची पत्नी.
12तानख, 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
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प्रमुख होता. िगलादमधील मनश्शेचा मुलगा याईर याची सवर् गावे,
बाशानमधील अगेर्ब प्रांत हे भाग त्याच्याकडे होते. या भागात भक्कम
तटबदंीची आिण िंदडी दखवाजावर पचं धातूचा आगळा असलेली साठ
नगर ेहोती. 14इद्दोचा मुलगा अहीनादाब महनाईम प्रांतावर होता.
15नफतालीवर अहीमास होता. त्यानेही शलमोनाची मुलगी बासमथ
िहच्याशी लग्न केले होते. 16 हूशयाचा मुलगा बाना हा आशेर आिण
आलोथ यांच्यावर कारभारी होता. 17पारुहाचा मुलगा यहोशाफाट
इस्साखारवर होता. 18 एलाचा मुलगा िशमी बन्यामीनचा कारभारी होता.
19उरीचा मुलगा गेबेर िगलाद प्रांतावर होता. अमोऱ्यांचा राजा िसहोन
आिण बाशानचा राजा ओग हे या प्रांतात राहात होते. गेबेर मात्र त्या
प्रांताचा एकमेव कारभारी होता. 20यहूदा आिण इस्राएलमध्ये
समुद्रतीरावरील वाळूकणांसरखी अगिणत माणसे होती. ती खात, पीत व
मजाकरत आनदंाने जगत होती. 21यफु्रािटस नदीपासून पिलष्ट्यांच्या
भूमीपयर्ंत शलमोनाची सत्ता होती. िमसरच्या सीमेला त्याची हद्द िभडली
होती. या देशांकडून शलमोनाला नजराणे येत आिण ते आयषु्यभर
त्याचा आदर करीत. 22शमोनाला त्याच्या पगंतीला बसून जेवणाऱ्या
सवार्ंसाठी दररोजच खालील अन्नपदथर् लागत दीडशे बुशेल मदैा
तीनशेबुशेल कणीक, 23दहा पुष्ट गुर ेकुरणावर चरलेली वीस गुर,े शभंर
मेंढर,े रहण, सांबर, भेकर, खाण्यायोग्य पक्षी. 24यफु्रािटस नदीच्या
पश्र्िचमेकडील सवर् देशांवर त्याची सत्ता होती. ितफसाहापासून
गज्जापयर्ंतचा हा प्रदेश होय सवर्त्र शांतता नांदत होती. 25दान 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 कारभाशी पुरवीत.
नेमलेल्या िठकाणी प्रत्येकजण हे धान्य आणून टाकी. 29 देवाने
शलमोनाला भरपूर शहाणपण िदले होते. त्यामुळे त्याला अनेक गोष्टी
समजत. त्याची हुषारी कल्पनातीत होती. 30पूवेर्कडील सवार्ंपेक्षा
शलमोनाचे शहाणपण अिधक होते. िमसरमधल्यापेक्षा ते थोर होते.
31पृथ्वीच्या 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. 32आपल्या
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.

िहराम हा सोराचा (तायरचा) राजा होता. त्याचे दावीदाशी
सख्य होते. त्यामुळे त्याने शलमोन राज्यावर आल्याचे
कळताच आपल्या सेवकांना शलमोनाकडे पाठवले.

2शलमोनाने 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. 4परतंु
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 मी देईन. पण
मला तुमची मदत हवी आहे. आमचे सुतार तुमच्या िददोनी 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.” 8मग िहरामने
शलमोनाला असा संदेश पाठवला “तुझे म्हणणे मला कळले. देवदार
आिण गधंसरुची तुला हवी िततकी झाडे मी तुला देईल. 9माझे 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. 11शलमोनाने
िहरामला त्याच्या कुटंुबासाठी दरवषीर् 1,20,000 बुशेल गहू आिण
1,20,000 गलंन िनभेर्ळ तेल िदले. 12परमेश्वराने कबूल केल्याप्रमाणे
शलमोनाला शहाणपण िदले. आिण िहराम व शलमोन या दोघांमध्ये
सख्य िनमार्ण झाले. या दोन राजांनी आपसात शांततेचा करार केला.
13शलमोनाने वेठिबगारीवर इस्राएलची 30,000 माणसे या कामासाठी
नेमली. 14अदोनीराम 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. 16या काकऱ्यांवर देखरखे करणारी
तीन हजार तीनशे माणसे होती. 17 त्यांना शलमोनाने मोठे, मौल्यवान
िचर ेमिंदराच्या पायासाठी म्हणून कातायला सांिगतले. ते फार
काळजीपूवर्क कापण्यात आले. 18मग शलमोन आिण िहरामच्या
बांधकाम करणाऱ्यांनी आिण िगबलोस येथल्या लोकांनी ते चांगले
घडवले. मिंदर उभारणीसाठी घडीव िचर ेआिण ओडंके त्यांनी तयार
केले.

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. 2मिंदराची लांबी
90 फूट, रंुदी 30 फूट आिण उंची 45 फूट होती. 3 मिंदराची देवडी 30
फूट आिण उंची 45 फूट होती. 3मिंदराची देवडी 30 फूट लांब आिण
15 फूट रंुद होती. मिंदराच्या रंुदीइतकीच या देवडीची लांबी असून ती
मिंदराच्या मुख्य भागाला लागूनच होती. 4मिंदराला अरंुद िखडक्या
होत्या त्या बाहेरच्या बाजूने अरंुद आिण आतल्या बाजूने रंुद होत्या.
5मिंदराच्या भोवती अनेक खोल्या एका रांगेत बांधल्या होत्या. हे
बांधकाम तीनमजली होते. 6खोल्या 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 खाल्या िं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. 8तळमजल्यावरील 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.
10मिंदराभोवतालच्या खोल्यांचेही काम झाले, प्रत्येक मजल्याची उंची
साडेसात फूट होती. त्यातील गधंसरुच्या लाकडाचे खांब मिंदराला
िभडले होते. 11यावेळी परमेश्वर शलमोनाला म्हणाला, 12 “माझ्या सवर्
आज्ञा आिण िनयम तू पाळलेस तर तुझे वडील दावीद यांना कबूल केले
ते सवर् मी तुझ्यासाठी करीन. 13तू बांधन असलेल्या या मिंदरात
इस्राएलपुत्रांमध्ये माझे वास्तव्य राहील. इस्राएलच्या लोकांना सोडून मी
जाणार नाही.” 14शलमोनाने मिंदर बांधण्याचे काम पूणर् केले.
15मिंदराच्या दगडी िंभतींना जिमनीपासून छतापयर्ंत गधंसरुच्या
लाकडाचे आतून आच्छादन होते. दगडी जमीन देवदारुच्या लाकडाने
मढवलेली होती. 16मिंदराच्या आत मागच्या बाजूला तीस फूट लांबीचा
अत्यतंपिवत्र गाभारा होता. त्याच्याही िंभती खालपासून वरपयर्ंत
गधंसरुचा लाकडाने मढवलेल्या होत्या. 17मिंदराचा मुख्य दशर्नीभाग
या पिवत्र गाभाऱ्यासमोर होता. हा साठ फूट लांब होता. 18हा भाग
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सुध्दा गधंसरुने मढवलेला होता. त्यातून िंभनीच्या दगडाचे नखभरही
दशर्न होत नव्हते. या लाकडावर फुले आिण रानकाकड्या यांचे
कोरीवकाम केलेले होते. 19आणखी मागे मिंदराच्या अतंभार्गात
शलमोनाने परमेश्वराच्या करारकोशासाठी गाभारा करवून घेतला होता.
20याची लांबी, रंुदी आिण उंची प्रत्येकी तीस तीस फूट होती.
21शलमोनाने हा गाभारा शुद्व सोन्याने मढवला होता. खोलीसमोर त्याने
धूप जाळायला चौथरा बांधला तोही सोन्याने मढवून त्याभोवती
सोन्याच्या साखळ्या लावल्या. 22अितपिवत्र गाभाऱ्यासमोरच्या वेदीसह
सवर् मिंदर सोन्याने मढवले होते. 23कारािगरांनी 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. 25पसलेल्या
दोन्ही पखंांची रंुदी 15 फूट भरत होती. 26आिण 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. 29दशर्नी भाग आिण गाभारा यांच्या िंभतींवरही
करुबांची िचत्रे कोरलेलही होती. खजुरीची झाडे आिण फुलेही कोरली
होती. 30दोन्ही खोल्यांची जमीन सोन्याने मढवली होती. 31जतैूनाच्या
लाकडाचे दोन दरवाजे कारािगरांनी करुन ते अितपिवत्र गाभाऱ्याचे
प्रवेशद्वार म्हणून लावले. दारांभोवतालच्या मिहरपीला पाच बाजू होत्या
32जतैून लाकडाच्या या दारांवर करुब देवदतू, खजुरीची झाडे आिण
फुले कोरलेली असून ती सोन्याने मढवली होती. 33मुख्य भागालाही
त्यांनी दरवाजे केले. जतैून लाकडाची चौकट उभारुन 34फरच्या
लाकडाचे दरवाजे केले. 35कारािगरांनी 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 दारे
सोन्याने आच्छादली होती. 36मग आतला चौक बांधला. त्याभोवती
िंभत बांधली. दगडी िचऱ्यांच्या तीन ओळी आिण देवदाराची एक ओळ
अशा त्या िंभती होत्या. 37वषार्चा दसुरा मिहना िजव तेव्हापासून त्यांनी
मिंदराच्या कामाला सुरुवात केली. इस्राएलचा राजा म्हणून शलमोनाच्या
कारकीदीर्ंचे ते चौथे वषर् होते. 38बूल 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.

1 राजा शलमोनाने स्वत:साठी महालही बांधला. त्याला तेरा
वषेर् लागली. 2लबानोनचे 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. 3या स्तभंांवरुन देवदाराच्या तुळ्या घातलेल्या असून
त्यावर छत म्हणून देवदाराच्या लाकडाची पाटण होती. प्रत्येक ओळीत
पधंरा खांब अशा पचेंचाळीस खांबांवर तुळ्या होत्या. 4 िंभतींवर
समोरासमोर येतील अशा िखडक्यांच्या तीन ओळी होत्या. 5दोन्ही
टोकांना तीन तीन दरवाजे होते. दाराची कवाडे आिण चौकटी काटकोन
चौकोनात होत्या. 6शलमोनाने एक द्वारमडंपही उभारला होता. हा
राजासनाचा मडंप 75फूट 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. 8याच्याच आतल्या बाजूला त्याचे घर
होते. त्याची बांधणी न्यायासनाच्या मडंपासारखीच होती. िमसरच्या
राजाची मुलगी म्हणजे शलमोनची बायको िहच्यासाठीही त्याने असाच
महाल बांधून घेतला. 9या सवर् इमारतींच्या बांधकामात िंकमती दगडी
िचर ेवापरले होते. पुढून मागून घासून ते करवतीने योग्य मापाने कातले
होते. पायापासून वळचणीपयर्ंत त्यांचाच वापर केला होता.
अगंणाभोवताल्या िंभतीही याच बहुमूल्य दगडांनी बांधल्या होत्या.
10पायासाठी 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. 12महाल, 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
िततळेपासून 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. 17या खांबाच्या घुमट्यांना आच्छादायला म्हणून दोन
जाळीदार, साखळीची आच्छादने केली. 18मग त्याने िपतळेचे,
डािळबांच्या आकाराचे शोिभवंत कळस केले. घुमट्यांच्या जाळड्यांवर
या कळसांच्या दोन रांगा बसवल्या. 19साडेसात फूट उंचीचे जे स्तभं
होते त्याच्या घुमट्या फुलाच्या आकाराच्या होत्या. 20या 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.
दािक्षणेकडील खांबाला याखीन आिण उत्तर ेकडील खांबाला बवाज असे
नाव ठेवले. 22 फुलाच्या आकाराचे कळस या खांबांवर चढवले आिण या
दोन स्तभंांचे काम संपले. 23यानतंर ि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. 24या 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. 25बारा िपतळी बलैांच्या पाठीवर हा हौद िवसावलेला
होता. बलैांची तोंडे बाहेरच्या बाजूला होती. ितघांची तोंडे उत्तरलेा,
ितघांची दािक्षणेला, ितघांची पूवेर्ला आिण ितघांची पश्र्िचमेला होती.
26हौदाची जाडी तीन इचं रंुदीची होती. आिण वरची कड कटोऱ्याच्या
कडेसारखी अथवा फुलासारखी उमललेली होती. यात अकरा हजार
गलंन पाणी मावत असे. 27मग िहरामने दहा िपतळी पालख्या केल्या.
प्रत्येक पालखी सहा फूट लांब, सहा फूट रंुद आिण साडे चार फूट उंच
होती. 28चौकटीत बसवलेल्या चौकोनी पत्र्यांनी या पालख्या केल्या
होत्या. 29पत्रे आिण चौकट यांच्यावर िपतळी िंसह, बलै व करुब देवदतू
यांचे कोरीव काम होते. िंसह आिण बलै व करुब देवदतू यांचे कोरीव
काम होते. िंसह आिण बलै यांच्याखाली फुलांची वेलबुट्टी बसवलेली
होती. 30प्रत्येक पालखीला िपतळी धुऱ्यांवर िपतळेची चार चार चाके
लावलेली होती आिण चारही कोपऱ्यातून प्रशस्त घगंाळासाठी िपतळी
आधार िदलेले होते. त्यांनाही फुलांचे सुबक काम केलेले होते.
31बठैकीला 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.
32सांगाड्याच्या 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. 34प्रत्येक पालखीच्या चारही
कोपऱ्यांना आधार िदलेले होते. तेही एकसंध होते. 35प्रत्येक पालखीला
वरुन एक िपतळेची पट्टी होती. तीही अगंचीच होती. 36पालखीची
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 अशाप्रकार े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.
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त्यात दोनशेतीस गलन पाणी मावू शकत असे. 39मिंदराच्या उत्तरलेा
आिण दिक्षणपूवर् कोपऱ्यात म्हणजेच आग्नेय िदशेला हौदाची योजना
केली. 40याखेरीज िहरामने वाडगी, पावडी, लहान गगंाळी बनवली.
शलमोनाने सांिगतले ते सवर् िहरामने केले. परमेश्वराच्या मिंदरासाठी
िहरामने ज्या वस्तू घडवल्या 41 त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे: दोन स्तभं
स्तभंांच्या कळसांवर बसवायच्या दोन घुमट्या त्यांच्या भोवतीच्या दोन
जाळ्या 42या दोन जाळ्यांची चारशे डािंळबांच्या दोन-दोन रांगा,
43 रांगाळासािहत पालख्या दहा पायातळी 44बारा बलै असेला िवशाल
हौद 45याखेरीज हडें, पातेली, पावडी अशी परमेश्वराच्या मिंदरासाठी
वेगवेगळी पात्रे.राजाच्या इच्छेखातर िहरामने हे केले. ते सवर् लखलखीत
िपतळेच होते. 46सुक्कोथ आिण सारतान यांच्यामध्ये यादेर्न नदीच्या
तीरावर राजाने हे काम करायला सांिगतले. िपतळ िवतळवून मातीच्या
साच्यात हे ओतकाम करण्यात आले. 47या सगाळ्यासाठी िकती िपतळ
लागले ते राजाने बिघतले नाही. वजन करायचे म्हटले तरी ते खूपच
होते. त्यामुळे या सवर् चीजवस्तंूचे नक्की वजन कधीच माहीत झाले नाही.
48शलमोनाने मिंदरासाठी सोन्याच्याही िकतीतरी वस्तू करवून घेतल्या.
त्या अशा: सोन्याचे मेज (देवाची सोन्याची वेदी समिर्पत भाकर
ठेवण्यामाठी) 49चोख सोन्याच्या दीपमाळा. (या अितपिवत्र
गाभाऱ्यासमोर डावीउजवीकडे पाच - पाच लावलेल्या होत्या)सोन्याची
फुले, िदवे आिण िचमटे 50वाडगे िदवे लखलखीत, उजळलेले ठेवायची
साधने. पेले ताम्हने शुद्ध सोन्याची रक्षापात्रे मिंदराची प्रवेशद्वार.े
51परमेश्वाच्या मिंदराचे हे काम शलमोनाने स्वत:च्या पसंतीप्रमाणे
करवून घेतले. मग आपले वडील दावीद यांनी या हेतून राखून ठेवलेल्या
सवर् वस्तू बाहेर काढल्या. त्या सवर् मिंदरात आणल्या. परमेश्वराच्या
मिंदराच्या खिजन्यात ही सोन्यारुप्याची चीजवस्तू जमा केली.

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 तेव्हा इस्राएलाची सवर् मडंळी एकत्र आली. तेव्हा एथानीम हा वषार्चा
सातवा मािहना चालू होता आिण ते िदवस मडंपाचा सण ह्या िवशेष
उत्सवाचे होते. 3इस्राएलची 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. 6मद याजकांनी परमेश्वराचा तो करारकोश योग्य जागी ठेवला.
मिंदरातील अितपिवत्र गाभाऱ्याच्या आत करुबांच्या पखंाखाली तो
ठेवला. 7करुबांचे 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. 9करारकोशाच्या आता 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.
10अितपिवत्र गाभाऱ्यातहा पिवत्र करारकोश ठेवल्यावर याजक तेथून
बाहेर पडले. त्याबरोबर मिंदर मेघाने व्यापले. 11परमेश्वराच्या तेजाने
मिंदर भरुन गेल्यामुळे याजकांना आपले काम चालू ठेवता येईना.
12 तेव्हा शलमोन म्हणाला,“आकाशात सूयर् तळपतो तो परमेश्वरामुळे,
पण तो स्वत:मात्र काळोख्या ढगात राहत 13तुला यगुानुयूग
राहाण्यासाठी हे मिंदर मी तुझ्यासाठी बांधले आहे.” 14सवर् इस्राएल
लोक तेथे उभे होते. त्या समुदायाकडे वळून शलमोनाने देवाला त्यांना
आशीवार्द द्यायला सांिगतले. 15शलमोन 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 सन्मानथर् मिंदर बांधावे असे माझे
वडील दावीद यांच्या फार मनात होते. 18पण परमेश्वर त्यांना म्हणाला,
‘मिंदर उभारण्याची तुझी तीव्र इच्छा मी जाणून आहे. अशी इच्छा तू
बाळगलीस ते चांगले आहे. 19पण तुझ्या हातून हे काम होणार नाही.
तुझा मुलगा हे मिंदर उभारुन दाखवील.’ 20 “परमेश्वराने अशा पध्दातीने
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 पूवर्जांशील 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 िदशेन
पसरुन वर पाहात 23शलमोन 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. 24माझे वडील दावीद या आपल्या सेवकाला
तू वचन िदलेस आिण ते खर ेकरुन दाखवलेस. आपल्या मुखाने तू वनच
िदलेस आिण तुझ्याच सामथ्यार्मुळे ते आज प्रत्यक्षात आले आहे.
25माझ्या वडीलांना िदलेली इतर वचनेही. हे, इस्राएलच्या परमेश्वर देवा,
तू खरी करुन दाखव तू म्हणाला होतास, ‘दावीद, तुझ्याप्रमाणेच तुझ्या
मुलांनीही माझे काटेकोर आज्ञापालने केले पािहजे. तसे झाले तर
तुमच्याच घराण्यातील कोणीतरी एकजण नेहमी इस्राएल लोकांवर राज्य
करील.’ 26परमेश्वरा, 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. 28पण कृपाकरुन माझी प्राथर्ना व
कळकळीची िवनतंी ऐक. मी तुझा सेवक आिण तू माझ्या परमेश्वर देव
आहेस. आजची ही माझी प्राथर्ना ऐक. 29पूवीर् तू म्हणाला होतास, ‘येथे
माझा सन्मान होईल.’ तेव्हा रात्रांिदवस या मिंदराकडे नजर असू दे. या
मिंदरातील माझी ही प्राथर्ना ऐक. 30परमेश्वरा, 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 िवरुद्व काही अपराध घडल्यास त्याला या वेदीपुढे आणण्यात
येईल. तो दखुावलेला माणूस त्याच्यावर अन्याय करणाऱ्या माणसािवरुद्व
शापवाणी उच्चारील तो िनरपराध असेल तर तो तशी गवाही देईल. आपण
िनदोर्ष असल्याचे तो शपथर्पूवर्क सांगेल. 32 तेव्हा तू ते स्वागार्तून 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
पाथर्ना 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 दखु्याने लोक हरैाण होतील. 38असे कधी झाल्यास, एकाने
जरी आपल्या पापाची कबुली िदली व मिंदराकडे हात पसरुन क्षमा
याचना केली. 39तरी त्याची प्राथर्ना ऐक. आपल्या स्वागार्तील
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िनवासस्थानातूनच ती ऐकून त्यांना क्षमा कर आिण मदत कर. लोकांच्या
मनात काय आहे हे तूच फक्त जाणतोस. तेव्हा प्रत्येकाचा योग्य
न्यायिनवाडा कर. 40आमच्या पूवर्चांना 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. 42मग ते दरूदरूच्या िठकाणांहून या
मिंदरात प्राथर्नेसाठी येतील. 43तर 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
कोठेतरी दरूच्या देशात असतील पण ते जर परराज्यात असताना
अतं:करणपूवर्क 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 49तू 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 कृपाकुरुन ऐक. त्यांनी केव्हाही
याचना केली तरी त्यांच्या हाकेला प्रितसाद दे. 53पृथ्वीतलावरील 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.
54शलमोनाने देवापुढे ही प्राथर्ना केली तेव्हा तो वेदीसमोर गुडघे टेकून
बसला होता आिण त्याने हात स्वगार्च्या िदशेने उंच केले होते. प्राथर्ना
संपवून तो उभा रािहला. 55मग 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 त्यांने केले आहे. आपला
सेवक मोशे याच्यामाफर् त त्याने आपल्या फायद्याची अनेक वचने िदली
होती. ती परमेश्वराने सवर्च्यासवर् खरी करुन दाखवली आहेत.
57आपल्या पूवर्जांना त्याने साथ िदली तशीच तो पुढे आपल्यालाही
देवो. त्याने आम्हाला कधीही अतंर देऊ नये. 58आम्ही त्याला
अनुसरावे. त्याच्या मागार्ने जावे. म्हणजेच आपल्या पूवर्ंजांना त्याने
िदलेल्या आज्ञा, सवर् िनयम, िनणर्य यांचे आम्ही पालन करावे.
59आजची 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. 60परमेश्वराने
एवढे केले तर हा एकच खरा देव आहे हे जगभरच्या लोकांना कळेल.
61तुम्ही 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.” 62मग राजासिहत सवर्
इस्राएल लोकांनी परमेश्वरा समोर यज्ञबली अपर्ण केले. 63शलमोनाने
22,000 गुर ेआिण 1, 20,000 मेंढर ेमारली. ही शांत्यपर्णासाठी होती.
अशाप्रकार ेराजा आिण इस्राएल लोकांनी मिंदर परमेश्वराला अपर्ण केले.
64मिंदरा 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. 65शलमोनाने

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. 66नतंर शलमोनाने सवार्ंना घरोघरी
परतायाला सांिगतले. राजाला धन्यवाद देऊन, त्याचा िनरोप घेऊन
सवर्जण परतले. परमेश्वराच्या सेवक दावीद आिण इस्राएलचे सवर् लोक
यांचे परमेश्वराने कल्याण केले म्हणून ते आनदंात होते.

शलमोनाच्या मनात होते त्याप्रमाणे त्याने परमेश्वराचे मिंदर
आिण महाल यांचे काम पूणर् केले. 2यापूवीर् िगबोनमध्ये
परमेश्वराने शलमोनाला दशर्न िदले होते. त्याप्रमाणे पुन्हा

दसुऱ्यांदा परमेश्वराने त्याला दशर्न िदले. 3परमेश्वर 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. 4तुझे 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 7तर 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 पाहणारे
स्तिंभत होतील आिण म्हणतील, ‘परमेश्वराने या देशाचा आिण या
मिंदराचा असा िवध्वंस का बर ेकेला?’ 9यावर इतर जण सांगतील,
‘याला कारण या लोकांनी परमेश्वर देवाच्या 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.”‘ 10परमेश्वराचे 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 नगर े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. 15शलमोनराजाने 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. 17शलमोनाने ते पुन्हा बांधून काढले. तसेच
खालचे बेथ-होरोनही बांधले. 18तसेच बालाथ, तामार ही वाळवंटातील
नगर,े 19अन्नधान्य 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.
20इस्राएल लोकांखेरीज त्या प्रदेशात अमोरी, िहत्ती, पिरज्जी, िहव्वी,
यबूसी हेही लोक होते. 21इस्राएल लोकांना त्यांचा पाडाव करता
आलेला नव्हता. पण शलमोनाने त्यांना आपले गुलाम केले. आजही
त्यांची िस्थती तशीच आहे. 22इस्राएल लोकांना मात्र शलमोनाने आपले
गुलाम केले नाही. इस्राएली लोक सिैनक, सरकारी अिधकाही, कारभारी,
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सरदार, रथिधपती आिण चालक अशा पदांवर होते. 23शलमोनाने हाती
घेतलेल्या कामांवर साडेपाचशे अधीक्षक होते. मजूरांवर ते देखरखे
करीत. 24फारोची मुलगी आपला महाल पूणर् झाल्यावर दावीद नगरातून
तेथे राहायला गेली. नतंर शलमोनाने िमल्लो बांधले. 25शलमोन 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. 27समुद्राबद्दल चांगली जाण असलेले लोक
राजा िहरामच्या पदरी होते. हे खलाशी बरचेदा समुद्रावर जात. िहरामने
त्यांना शलमोनाच्या आरमारात, शलमोनाच्या खलाशयांबरोबर पाठवले.
28शलमोनाची गलबते ओिफर येथे गेली आिण त्यांनी तेथून
एकतीसहजार पाचशे पौंड सोने शलमोनाकडे आणले.

शबाच्या राणीने शलमोनाची ख्याती ऐकली तेव्हा अवघड
प्रश्न िवचारुन त्याची कसोटी पाहायला ती आली. 2नोकरा
चाकरांचा लवाजमा आिण मसाल्याचे पदाथर्, रत्ने, सोनेनाणे

अशा बऱ्याच गोष्टी उंटांवर लादनू ती यरुशलेमला आली. शलमोनाला
भेटल्यावर ितने सुचतील ते सवर् प्रश्न िवचारले. 3शलमोनाने ितच्या
सगळ्या प्रश्नांची उत्तर ेिदली. त्याला कुठलाच प्रश्न अवघड वाटला नाही.
4शलमोन अितशय हुषार असल्याचे ितच्या लक्षात आले. त्याने
बांधलेला संुदर महालही ितने बिघतला. 5 त्याच्या मेजावरचे खाणे,
त्याच्या सेवकांचा वावर, शलमोनाच्या कारभाऱ्यांची उठबस आिण
त्यांच्या पोषाख, त्याने िदलेल्या मेजवान्या आिण मिंदरात केलेले यज्ञ हे
सवर् शबाच्या राणीने पािहले आिण ती आश्रृयार्ने थक्क झाली. 6ती
राजाला म्हणाली, “तुझ्या चातुयार्बद्दल आिण कारभाराबद्दल मी माझ्या
देशात बरचे ऐकले होते. ते वस्तुिस्थतीला धरुनच होते. 7पण 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. 8तुझ्या बायकाआिण
कारभारी खरचे फार भाग्यवान आहेत. तुझ्या सेवेचे भाग्य त्यांना लाभने
आिण तुझ्या ज्ञानाचा लाभ त्यांना होतो. 9परमेश्वर 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.” 10मग शबाच्या
राणीने राजाला जवळजवळ 9,000 पौंड सोने नजर केले. िशवाय
मसाल्याचे सुगांधी 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.
12शलमोनाने 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. 13दसुऱ्या देशाच्या
राज्यकत्यार्ला जे रीतीप्रमाणे भेटीदाखल द्यायचे ते सवर् शलमोन राजाने
शबाच्या राणीला िदले. िशवाय ितला काय हवे ते िवचारुन तेही िदले.
यानतंर राणी आपल्या लवाजम्यासािहत मायदेशी िनघून गेली.
14शलमोन राजाला दरसाल जवळपास एकोणऐशंी हजार नऊशेवीस
पौंड सोने िमळत रािहले. 15या मालवाहू जहाजांखेरीज व्यापारी,
सौदागर, अरबस्तानचे राजे तसेच नेमलेले सुभेदार यांच्याकडूनही सोने
येत रािहले. 16शलमोन राजाने घडीव सोन्याच्या दोनशे मोठ्या ढाली
केल्या. प्रत्येक ढालीचे वजन पधंरा पौंड होते. 17तशाच पण जरा लहान
तीनशे घडीव सोन्याच्या ढाली केल्या. त्यात चार पौंड सोने होते.
“लबानोनचे वन” नामक वस्तूमध्ये 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. 20तसेच सहाही पायऱ्यांवर दोन - दोन िंसह िहते. असे
िंसहासन दसुऱ्या कोणात्याही राज्यात नव्हते. 21शलमोनाचे सवर् पेले
आिण चषक सोन्याचे होते. “लबानोनचे वन” नामक वास्तूमधली सवर्
शस्त्रास्त्रे आिण सामग्री शुद्व 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. 23शलमोन हा पृथ्वीतलावरील
सवार्त महान राजा होता. त्याच्याकडे सवीर्िधक वभैव आिण बुिध्द चातुयर्
होते. 24लोक 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. 26शलमोनाकडे खूप रथ आिण घोडे होते.
त्याच्याकडे चौदाशे रथ आिण बाराहजार घोडे यांचा संग्रह होता.
रथांसाठी त्याने खास नगर ेउभारली आिण त्यात रथ ठेवले. काही रथ
त्याच्या जवळ यरुशलेममध्येही होते. 27 राजाने इस्राएलला वभैवाच्या
िशखरावर नेले. यरुशलेम नगरात चांदी दगडधोंड्यारखी 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.

ि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.
2परमेश्वराने 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. 4तो
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. 6अशाप्रकारे
त्याने परमेश्वराचा अपराथ केला. आपले वडील दावीद यांच्याप्रमाणे तो
परमेश्वराला पूणर्पणे अनुसरला नाही. 7कमोश 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. 8आपल्या
इतर, प्रत्येक देशातल्या बायकांसाठीही त्याने अशीच सोय केली. त्या
आपापल्या िठकाणी धूप जाळत आिण आपापल्या दवैतांसाठी यज्ञ
करत. 9इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्यापासून शलमोन परावुत्त झाला.
तेव्हा परमेश्वराचा शलमोनावर कोप झाला. परमेश्वराने शलमोनाला
दोनदा दशर्न िदले होते. 10इतर 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 देईल. 12पण 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. 13तरी
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.” 14आिण 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. 16यवाब आिण सवर् इस्राएल लोक यांनी अदोममध्ये
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सहा मिहने मुक्काम केला. त्या काळात त्यांनी अदोममध्ये कुणाही
पुरुषाला िजवंत ठेवले नाही. 17हदाद त्यावेळी अगदी लहान होता. तेव्हा
तो िमसर येथे पळून गेला. त्याच्या वडीलांचे काही सेवकही
त्याच्याबरोबर गेले. 18 1िमद्यानहून 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
अन्रवस्त्राची सोय केली. 19फारोची हदादवर मजीर् बसली. तेव्हा त्याने
आपल्या मेहुणीशी त्याचे लग्रही लावून िदले. (तहपनेस ही राजाची राणी
होती) 20या तहपनेसच्या बिहणीचे हदादशी लग्न झाले. त्यांना गनुबथ
नावाचा मुलगा झाला. राणी तहपनेसच्या संमतीने तो राजवाड्यात
फारोच्या मुलां बरोबरच वाढला. 21दावीदाच्या 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
हददेर याचा रजोन हा सेवक होता. त्याच्याकडून तो पळाला.
24दावीदाने सोबाच्या सनै्याचा पाडाव केल्यानतंर रजोनने काही माणसे
जमवली आिण त्या टोळीचा तो नायक बनला. िदिमष्कामध्ये जाऊन मग
तो रािहला. ितथला राजा झाला 25अरामवर रजोनने राज्य केले.
इस्राएलबद्दल त्याला चीड होती, तेव्हा शलमोनाच्या संपूणर् कारिकदीर्त
त्याचे इस्राएलशी वरैच होते. हदाद आिण रजोन यांनी िमळून इस्राएलला
बराच त्रास िदला. 26नबाट 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. 28यराबाम हा अगंािपडाने मजबूत होता. हा या
कामाला चांगला असल्याचे शलमोनाने हेरले आिण त्याला योसेफ
घराण्यातील कामगारांचा अधीक्षक म्हणून नेमले. 29 एवदा 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. 30अहीयाने आपला
अगंरखा काढला आिण त्याचे फाडून बारा तुकडे केले. 31मग अहीया
यराबामला म्हणाला, “यातले दहा तुकडे तू स्वत:जवळ ठेव. इस्राएलचा
देव परमेश्वर याने सांिगतले आहे ‘शलमोनाच्या हातातून राज्य काढून
घेऊन त्यातील दहा वंशाचा अिधकार मी तुला देईन. 32आिण
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.
33शलमोनाने 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. 35पण त्याच्या मुलाच्या
हातून मी राज्य काढून घेणार आहे आिण यराबाम, दहा घराण्यावरील
सत्ता मी तुझ्या हाती सोपवीन. 36शलमोनाच्या मुलाची एका वंशावरील
सत्ता तशीच अबािधत ठेवीन. म्हणजे यरुशलेममध्ये माझा सेवक दावीद
याचा वंशजच सतत राज्य करील. यरुशलेम हे नगर मी आपले स्वत:चे
म्हणून िनवडले. 37बाकी 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 माझी सवर्
आज्ञा आिण िनयम पाळलेस तर माझी तुला साथ असेल. दावीदा
प्रमाणेच तुझ्याही घराण्याला मी राजघराणे करीन. इस्राएल तुला देईन.

39शलमोनाच्या वतर्णकुीची िशक्षा मी त्याच्या मुलांना करीन. पण काही
काळापुरती, सवर्काळ नव्हे.”‘ 40शलमोनाने यराबामच्या वधाचा प्रयत्न
केला. पण यराबामने िमसरला पलायन केले. िमसरचा राजा िशशक
याच्याकडे तो गेला. शलमोनाच्या मृत्यूपयर्ंत यराबाम ितथेच रािहला.
41शलमोनाने सत्तेवर असताना बऱ्याच मोठमोठ्या आिण सुज्ञपणाच्या
गोष्टी केल्या. शलमोनचा इितहास या पुस्तकात त्या सवर् िलिहलेल्या
आहेत. 42यरुशलेममधून त्याने सवर् इस्राएलवर चाळीस वषेर् राज्य केले
43मग तो वारला तेव्हा त्याच्या पूवर्जांशेजारी दावीदनगरामध्ये त्याचे
दफन करण्यात आले.

शलमोनाकडून पळाल्यावर नबाटाचा मुलगा यराबाम
िमसरमध्ये गेला. तो अजून ितथेच होता. शलमोनाच्या
मृत्यूची बातमी ऐकल्यावर एफाईमच्या डोंगराळ भागातील

जेरदेा या आपल्या नगरात तो परतला. 2शलमोन 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.
6शलमोन ज्यांच्याशी सल्लामसलत करत असे अशी काही वृध्द मडंळी
होती. त्यांनाच राजा रहबामने याबाबतीत सल्ला िवचारला. तो म्हणाला,
“या लोकांना मी काय सांगू?” 7यावर ही वयोवृध्द मडंळी म्हणाली, “तू
आज यांचा सेवक बनलास तर तेही तुझी सेवा करतील. त्यांच्याशी
प्रेमाने, समजुतीने बोललास तर तेही आयषु्यभर तुझे काम करतील.”
8पण 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 जास्स्त जोर आहे. 11माझ्या 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. 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 ती 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. 16नवा 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. 17तरीही यहूदा नगरांमध्ये राहणाऱ्या
इस्राएलींवर त्याची सत्ता होतीच. 18अदोनीराम 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 रथान
बसून पळ काढला आिण तो यरुशलेम येथे आला. 19इस्रएल लोकांनी
दावीदच्या घराण्यािवरुध्द बडं पुकारले. आजही त्या घराण्याशी त्यांचे
वरै आहे. 20यराबाम परत आला आहे असे इस्राएल लोकांना कळले.
तेव्हा त्यांनी सगळ्यांची सभा भरवून त्याला इस्राएलचा राजा म्हणून

1 राजे 11:17 184 1 राजे 12:20
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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. 22शमाया 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 नाही नगराची उभारणी केली. 26यराबाम मनाशीच
म्हणाला, “लोक यरुशलेम इथल्या परमेश्वराच्या मिंदरात असेच जात
रािहले तर मग दावीदाच्याच घराण्याची सत्ता त्यांना हवीशी वाटू लागेल.
27लोक यरुशलेमेत यज्ञ करावयास गेले तर यहूदाचा राजा रहबाम
याच्याच मागे ते जातील मग ते माझा वध करतील व याहुदाचा राजा
रह्बाम याचे पुन्हा: होतील .” 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. 30पण 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.
32याखेरीज 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 वासरांना बळी अपर्ण करत असे. तसेच त्याने
केलेल्या वासरांना बळी अपर्ण करत असे. त्याने उंच िठकाणी बांधलेल्या
देवाळांसाठी बेथेल मधले पुरोिहतही नेमले. 33अशाप्रकार ेयराबामने
इस्राएल लोकांसाठी आठव्या मिहन्याचा पधंरावा िदवस सण म्हणून
ठरवला. त्यािदवशी बेथेलमध्लाय वेदीवर तो यज्ञ करत असे आिण धूप
जाळत असे.

परमेश्वराने आपल्या एका संदेष्ट्याला (देवाच्या माणसाला)
यहूदाहून बथेल नगरीला पाठवले. तो तेथे पोहोंचला तेव्हा
राजा यराबाम वेदी पुढे धूप जाळत होता. 2परमेश्वराने 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 िनिश्रत 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.” 4यराबाम 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 5नसेच, 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.” 8पण हा संदेष्ट्या म्हणाला, “अधेर् राज्य मला

देऊ केलेस तरी मी तुझ्याबरोबर घरी येणार नाही. इथे मी अन्नपाणी
घेणार नाही. 9काहीही न खाण्यािणयाबद्दल 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 वृध्द संदेष्टा
म्हणाला, “कोणत्या रस्तयाने तो परतला?” तेव्हा मुलांनी आपल्या
वडीलांना यहूदाच्या संदेष्ट्याचा मागर् दाखवला. 13 त्या वृध्द संदेष्ट्याने
मुलांना गाढवावर खोगीर चढवायला सांिगतले. त्याप्रमाणे त्यांनी
केल्यावर संदेष्टा गाढवावरु िनघाला. 14हा वृध्द संदेष्टा त्या देवाच्या
माणासाच्या मागावर िनघाला. तेव्हा तो एका वृक्षाखाली बसलेला
आढळला. वृध्द संदेष्ट्याने त्याला िवचारले, “तूच का तो यहूदाहून
आलेला देवाचा माणूस?” संदेष्टा यावर त्याने होकार िदला. 15 तेव्हा वृध्द
संदेष्टा म्हणाला, “माझ्याबरोबर घरी चल आमच्याकडे जेव.” 16पण 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.”‘ 18यावर 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 संदेष्ट्याशी बोलला.
21वृध्द संदेष्टा या यहूदातील देवाच्या माणासाला 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.”
23या देवाच्या माणासाचे खाणे िपणे झाल्यावर वृध्द संदेष्ट्याने त्याच्या
गाढवावर खोगीर घातले आिण हा यहूदाचा संदेष्टा (देवाचा माणूस)
िनघाला. 24परतीच्या वाटेवर एका िसहाने त्याच्यावर हल्ला चढवला
आिण त्याला मारुन टाकले. देवाच्या माणसाचा मृतदेह रस्त्यातच पडला
होता. गाढव आिण िंसह त्याच्या प्रेताशेजारीच होते. 25इतर 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. 26वृध्द संदेष्ट्याने या देवाच्या माणसाला
फसवन 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.” 27मग 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. 29वृध्द 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 भावासारखच तू मला होतास.
मला फार वाईट वाटते.” 31मग त्याने त्याचे दफन केले. आपल्या
मुलांना तो म्हणाला, “मी मरण पावल्यावर माझेही याच िठकाणी दफन
करा. माझ्या अस्थी याच्याशेजारीच िवसावू द्या. 32परमेश्वराने त्याच्या
तोंडून वदवलेले सवर् प्रत्यक्षात येईल. बेथेलची वेदी आिण शोमरोनच्या
नगरातील उंच देवळांबद्दल त्याने सांिगतलेले खर ेहोईल.” 33 राजा
यराबममध्ये 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. 34या पापामुळेच त्याच्या राज्याचा सवर्नाश
ओढवला.

1 राजे 12:21 185 1 राजे 13:34
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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. 3संदेष्ट्याला तू दहा
भाकरी, काही पुऱ्या आिण मधाचा बुधला दे. मग आपल्या मुलाबद्दल
िवचार. अहीया तुला काय ते सांगेल.” 4मग राजाने सांिगतल्यावरुन
त्याची बायको िशलोला अहीया या संदेष्ट्याच्या घरी गेली. अहीया खूप
वृध्द झाला होता आिण म्हातारपणामुळे त्याला अधंत्वही आले होते.
5पण 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. 6अहीयाला 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. 7परत जाशील तेव्हा इस्राएलचा
परमेश्वर देव काय म्हणतो ते यराबामला सांग. परमेश्वर म्हणतो, ‘अरे
यराबाम, इस्राएलच्या समस्त प्रजेतून मी तुझी िनवड केली. तुझ्या हाती
त्यांची सत्ता सोपवली. 8याआधी 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. मन:पूवर्क मलाच अनुसरत असे. मला मान्य
असलेल्या गोष्टीच तो करी. 9पण 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 काहीही िशल्लक राहात नाही त्याप्रमाणे मी
तुझ्या घराण्याचा समूळ उच्छेद करीन. 11तुझ्या घरातल्या ज्याला
गावात मरण येईल त्याला कुत्री खातील आिण शेतात, रानावनात
मरणारा पक्ष्यांचे भक्ष्य होईल. परमेश्वर हे बोलला आहे.” 12अहीया
संदेष्टा मग यराबामच्या बायकोशी बोलत राहीला. त्याने ितला सांिगतले,
“आता तू घरी परत जा. तू गावात िशरल्याबरोबर तुझा मुलगा मरणार
आहे. 13सवर् इस्राएल लोक त्याच्यासाठी शोक करतील आिण त्याचे
दफन करतील. ज्याचे रीतसर दफन होईल असा यराबामच्या
घराण्यताला हा एवढाच कारण फक्त त्याच्यावरच इस्राएलचा देव परमेश्वर
प्रसन्न आहे. 14परमेश्वर इस्राएलवर नवीन राजा नेमील. तो यराबामच्या
कुळाचा सवर्नाश करील. हे सगळे लौकरच घडेल. 15मग 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
यफु्रिटस नदीपलीकडे िवखरुन टाकील. परमेश्वर आता त्यांच्यावर
भयकंर संतापलेला आहे, म्हणून तो असे करील. अशेरा देवीचे स्तभं
त्यांनी उभारले याचा त्याला संताप आला. 16आधी यराबामच्या हातून
पाप घडले. मग त्याने इस्राएल लोकांना पापाला उद्युक्त केले. तेव्हा
परमेश्वर त्यांना पराभूत करील.” 17यराबामची बायको ितरसा येथे
परतली. ितने घरात पाऊल टाकताक्षणीच ितचा मुलगा वारला. 18सवर्
इस्राएल लोकांना त्याच्या मृत्यूचे द:ुख झाले. त्यांनी त्याचे दफन केले.
या गोष्टी परमेश्वरच्या 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. 20बावीस वषेर् तो राजा म्हणून सत्तेवर होता.
नतंर तो मृत्यू पावला आिण आपल्या पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन झाले.
त्याचा मुलगा नादाब त्याच्यानतंर सत्तेवर आला. 21शलमोनाचा मुलगा
रहबाम यहूदाचा राजा झाला तेव्हा तो एके्क चाळीस वषार्चा होता.
यरुशलेममध्ये त्याने सतरा वषेर् राज्य केले. परमेश्वराने स्वत:च्या
सन्मानासाठी या नगराची िनवड केली होती. इस्राएलमधल्या इतर
नगरामधून त्याने हेच िनवडले होते. रहबामच्या आईचे नाव नामा. ती

अम्मोनी होती. 22यहूदाच्या लोकांच्या हातूनही अपराध घडले आिण
परमेश्वराने जे करु नका म्हणून सांिगतले ते त्यांनी केले. परमेश्वराने कोप
होईल अशा चुका त्यांच्या हातून होतच रािहल्या. त्यांच्या पूवर्जांच्या
पापांपेक्षाही त्यांची पापे वाईट होती. 23या लोकांनी उंचवट्यावरील
देऊळे, दगडी स्मारके आिण स्तभं उभारले. खोट्यानाट्या दवैतासाठी
हे सार ेहोते. प्रत्येक टेकडीवर आिण िहरव्यागार वृक्षाखाली त्यांनी या
गोष्टी बांधल्या. 24परमेश्वराच्या 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.
27मग रहबामने त्यांच्या ऐवजी दसुऱ्या ढाली केल्या, पण या मात्र िपतळी
होत्या, सोन्याच्या 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.

नबाटाचा मुलगा यराबाम इस्राएलवर राज्य करत होता.
त्याच्या राजेपणाच्या कारिकदीर्चे अठरावे वषर् चालू
असताना, त्याचा (रहबामचा) मुलगा अबीया यहूदाचा पुढचा

राजा झाला. 2अबीयाने तीन वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव माका
ही अबीशालोमची मुलगी. 3आपल्या वडीलांच्याच पापांची उजळणी
याने केली. आपले आजोबा दावीद यांच्याप्रमाणे तो परमेश्वर देवाशी
एकिनष्ट नव्हता. 4दावीदावर परमेश्वराचे प्रेम होते. त्याखातर त्याने
अबीयाला यरुशलेमचे राज्य िदले. परमेश्वराच्या कृपेने त्याला मुलगाही
झाला यरुशलेमला परमेश्वर दयेने सुरिक्षतताही लाभली. हे सवर्
दावीदासाठीच परमेश्वराने केले. 5दावीदाचे 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.
7अबीयाने आणखी जे काही केले त्याची नोंद ‘यहूदाच्या राजांचा
इितहास’ या पुस्तकात आहे.अहीयाच्या संपूणर् कारिकदीर्ंत अहीया आिण
यराबाम यांच्यात लढाई चालू असे. 8अबीयाला त्याच्या मृत्यूनतंर
दावीद नगरात पुरले. त्याचा मुलगा आसा राज्य करु लगला.
9यराबामच्या इस्राएलवरील राज्याच्या िवसाव्या वषीर् आसा यहूदाचा
राजा झाला 10आसाने यरुशलेमवर एके्क चाळीस वषेर् राज्य केले.
त्याच्या आजीचे नाव माका. ती अबीशालोमची मुलगी. 11आपला 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. 13आपली 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.
15आसा 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. 16आसा
यहूदावर राज्य करीत असेपयर्ंत इस्राएलचा राजा बाशा याच्याशी
त्याच्या लढाया चालत. 17बाशाने यहूदावर चढाया केल्या. आसाच्या
प्रदेशातील लोकांचे येणेजाणे त्याला थांबवायचे होते. त्यामुळे रामा नगर
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त्याने चांगले मजबूत केले. 18आसाने 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. 19आसाने 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 झाईल.” 20 राजा बेनहदाद याने आसाशी करार केला आिण
इयोन, दान, आबेल - बेथ माका, गािलल सरवेरालगतची गावे आिण
नफतालीचा प्रांत यांच्यावर चढाई करायला आपले सनै्य पाठवले. 21या
हल्ल्याची बातमी बाशाच्या कानावर गेली. तेव्हा त्याने रामा नगराच्या
मजबुतीचे काम सोडले, ते गाव सोडले आिण ितरसा या िठकाणी तो
परतला. 22मग 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 बांधकामसामग्री आणली.
बन्यामीनमधील मेबा आिण िमस्पा येथे हे सवर् सामान त्यांनी वाहून नेले.
आसाने ही नगर ेचांगली भक्कम केली. 23आसाबद्दलच्या इतर गोष्टी,
त्याचे पराक्रम, त्याने बांधलेली नगर े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. 25यहूदाचा राजा म्हणून आसाचे दसुरे
वषर् चालू असताना यराबामचा मुलगा नादाब इस्राएलचा राजा झाला.
त्याने इस्राएलवर दोन वषेर् राज्य केले. 26नादाबने परमेश्वरिवरोधी कृत्ये
केली. आपले वडील यराबाम यांच्यासारखीच दषु्कृत्ये केली यराबामने
इस्राएल लोकांनाही पाप करायला लावले होते. 27बाशा 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. 28आसाचे हे यहूदाचा राजा म्हणून ितसर ेवषर् होते. मग बाशा
इस्राएलचा राजा झाला. 29बाशा राजा झाल्यावर त्याने यराबामच्या
कुळातील सवार्ंना ठार केले. कोणाचीही त्याने गय केली नाही. िशलोचा
संदेष्टा अहीया याच्यामाफर् न 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. 32बाशा इस्राएलवर
राज्य करत असताना यहूदाचा राजा आसा याच्याशी त्याचे सवर्काळ
यधु्द चालले होते. 33आसाच्या कारिकदीर्च्या ितसऱ्या वषीर् अहीयाचा
मुलगा बाशा हा इस्राएलचा राजा झाला. ितरसामध्ये राहून त्याने चोवीस
वषेर् राज्य केले. 34पण 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 झासास. त्यांच्या पातकांनी माझा क्रोध जागा झाला आहे.
3 तेव्हा बाशा, मी तुझा आिण तुझ्या कुटंुबाचा नाश करणार आहे.
नबाटाचा मुलगा यराबाम याच्या घराणचे केले तसेच मी तुझ्या बाबतीत
करीन. 4तुझ्या कुटंुबातील लोक नगरातल्या रस्त्यावर मरतील. कुत्री
त्यांची प्रेते खातील. जे रानावनात मरतील ते पक्ष्यांचे भक्ष्य होतील.”
5इस्राएलच्या राजांच्या इितहास या ग्रंथात बाशाच्या इतर पराक्रमांची
हकीकत िलहीली आहे. 6बाशाच्या 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 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. 8यहूदाचा राजा म्हणून आसाचे
सिव्वसावे वषर् चालू असताना एला हा राजा झाला. एला हा बाशाचा
मुलगा ितरसामध्ये त्याने दोन पषेर् राज्य केले. 9 िजम्री हा एला राजाचा
अिधकाही होता. एलच्या 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. 11 िजम्रीने राज्यावर आल्याबरोबर
बाशाच्या घरातील सवार्ंची हत्या केली. कोणालाही िजवंत ठेवले नाही.
बाशाच्या िमत्रांनाही त्याने ठार केले. 12बाशाबद्दल येहू या
संदेष्ट्यामाफर् त परमेश्वराने जी भिवष्यवाणी उच्चारली त्याप्रमाणेच
बाशाच्या घराण्याचा उच्छेद झाला 13बाशा आिण त्याचा मुलगा एला
यांच्या पापांमुळे हे झाले. त्यांनी स्वत: पापे केली आिण लोकांच्या
पापांनाही ते कारण झाले. त्यांनी अनेक मूतीर् केल्यामुळे परमेश्वराचा कोप
झाला. 14इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात एलाच्या बाकीच्या
गोष्टी आलेल्या आहेत. 15आसाचे यहूदाचा राजा म्हणून सत्तािवसावे
वषर् असताना िजम्री इस्राएलचा राजा झाला. िजम्रीने ितरसा येथे सात
िदवसा 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.
18नगर कब्जात घेतलेले िजम्रीने पािहले. तेव्हा तो महालात घुसला
आिण त्याने आग लावली. महाल आिण तो, दोघही आगीत भस्मसात
झाले. 19आपल्या पापांमुळेच तो मेला. परमेश्वराच्या दृष्टीने जे गरै ते
त्याने केले. यानेही यराबामप्रमाणेच दषु्कृत्ये केली. इस्राएलच्या
लोकांच्या पापांनाही यराबाम कारणीभूत झाला. 20इस्राएलच्या राजांचा
इितहास या ग्रंथात िजम्रीच्या कारस्थानांची आिण बाकीच्या गोष्टींची
मािहती आहे. एला राजािवरुध्द तो बडं करुन उठला तेव्हाची हकीकतही
या पुस्तकात आहे. 21इस्राएलच्या 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. 23यहूदाचा 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 नगरचे नाव शोमरोन ठेवले. 25अम्रीच्या
हातूनही परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै गोष्टी घडल्या. आपल्या आधीच्या सवर्
राजांपेक्षा हा वाईट होता. 26नबाटाचा 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.
27अम्रीच्या इतर गोष्टी आिण त्याचे पराक्रम याची हकीकत इस्राएलच्या
राजांचा इितहास या ग्रंथात िलिहलेली आहे. 28अम्री मरण पावल्यावर
त्याचे शोमरोन येथे दफन झाले. त्याच्यानतंर त्याचा मुलगा अहाब हा
राज्य करु लागला. 29यहूदाचा राजा आसा याच्या कारािकदीर्ंच्या
अडितसाव्या वषीर् अम्रीचा मुलगा अहाब इस्राएलचा राजा झाला.
शोमरोन या नगरातून त्याने इस्राएलवर बावीस वषेर् राज्य केले.
30परमेश्वराने जे चुकीचे म्हणून सांिगतले होते, ते सवर् अहाबने केले.
आपल्या आधीच्या राजांपेक्षाही हा दवुर्तर्नी होता. 31नबाटाचा 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 लग्र केले. एथबाल हा िसदोन्यांचा राजा होता. त्यानतंर
अहाब बाल या दवैताच्या भजनी लागला. 32शोमरोन येथे त्याने
बालच्या पूजेसाठी देऊळ बांधले. वेदीही बांधली. 33अशेराच्या
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पूजेसाठी स्तभं उभारला. आपल्या आधींच्या राजापेक्षा याच्यावर
इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचा कोप जास्त झाला. 34याच 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.

ि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.” 2मग 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.
7पाऊस 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?” 11ती 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. 14इस्राएलचा 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. 16पीठ आिण
तेल कधीच संपले नाही. एलीयाला परमेश्वराने जे सांिगतले त्याप्रमाणेच
हे घडत गेले. 17काही िदवसांनतंर या बाईचा मुलगा आजारी पडला.
त्याचे दखुणे वाढत गेले शेवटी त्याचा श्र्वास 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?” 21मग एलीयाने तीनदा त्याच्यावर
पाखार घातल्यासारखे करुन प्राथर्ना केली, “परमेश्वर देवा याला वाचव.”
22 एलीयाच्या हाकेला परमेश्वराने उत्तर िदले. मुलाचा श्र्वासेच्छवास
पुन्हा झाला तो िजवंत झाला. 23 एलीयाने मुलाला खाली आणले.
त्याच्या आईकडे त्याला सोपवून एलीया म्हणाला, “बघ, तुझा मुलगा
िजवंत आहे.” 24ती बाई म्हणाली, “तू खरोखरच देवाचा माणूस आहेस
हे मला पटले. खरोखरच परमेश्वर तुझ्यामाफर् त बोलतो हे आता मला
कळले.”-

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. 3अहाब

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.) 5अहाब राजा
ओबद्याला म्हणाला, “माझ्याबरोबर चल आपण सगळ्या ओहोळझऱ्यांना
शोध घेऊ. आपली खेचर,े घोडी तग धरुन राहतील इतपत चारा शोधून
काढू म्हणजे मग आपल्याला आपले पशू मारावे लागणार नाहीत.” 6 त्या
दोघांनी मग आपासात पाहणी करायच्या प्रदेशाची वाटणी केली आिण
सगळा प्रदेश पाण्यासाठी पायाखाली घातला. दोघेजण दोन वाटांनी गेले.
7ओबद्याला 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? 10परमेश्वर 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. 11आिण आता तुम्ही मला
म्हणता, जा त्याला जाऊन सांग म्हणून! 12तुम्ही 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. 13मी 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. 14आिण आता तुम्ही मला राजाला आपली खबर द्यायला सांगत
आहात. तो िन:संशय मला मारणार!” 15यावर 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. 17अहाबने 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. 19आता 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 सवर्ंसमोर 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 कारवे. मग ते मांस लाकडे
रचून त्यावर ठेवावे. िवस्तव मात्र पेटवू नका. दसुऱ्या गोऱ्ह्याचे मी तसेच
करीन. मीही िवस्तव पेटवणार नाही. 24तुम्ही बालचे संदेष्टे िमळून
तुमच्या देवाची प्राथर्ना करा. मी परमेश्वराची प्राथर्ना करीन. ज्याच्या
प्राथर्नेने िवस्तव पेटेल तोच खरा देव.” ही कल्पना सवर् लोकांना पटली.
25मग 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
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प्रज्विलत झाला नाही. 27दपुारी 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 असले. तेव्हा
आणखी मोठ्याने प्राथर्ना करुन त्याला उठवा.” 28 तेव्हा त्या
संदेष्ट्यांनी मोठमोठ्याने प्राथर्ना केली. भाल्यांनी आिण सुऱ्यांनी
स्वत:वर वार करुन घेतले. (ही त्यांची पूजेची पध्दत होती) त्यांचे अगं
रक्ताळले. 29दपुार 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! 30मग 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. 32परमेश्वराच्या सन्मानाथर् हे दगड
वेदीच्या डागडुजीसाठी एलीयाने वापरले. मग त्याने वेदीभोवती एक चर
खणला. सात गलंन पाणी मावण्याइतकी त्याची खोली आिण रंुदी होती.
33 एलीयाने मग वेदीवर लाकडे रचली. गोऱ्हा कापला. त्याचे तुकडे
लाकडावर ठेवले. 34मग तो म्हणाला, “चार घागरी भरुन पाणी घ्या
आिण ते मांसाच्या तुकड्यावर आिण खालच्या लाकडांवर ओता.” ते
झाल्यावर दसुऱ्यांदा आिण मग ितसऱ्यांदा त्याने तसेच करायला
सांिगतले. 35 वेदीवरुन वाहात जाऊन ते पाणी खालच्या चरात साठले.
36दपुारच्या 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 स्वत:जवळ घेत आहेस हे त्यांना
पटेल.” 38 तेव्हा परमेश्वराने अग्री पाठवला. यज्ञ, लाकडे, दगड,
वेदीभोवतीची जमीन हे सवर् पेटले. भोवतीच्या चरातले पाणी सुध्दा त्या
अग्नीने सुकून गेले. 39सवार्ंच्या 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. 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.” 43आिण 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. 44सातव्यांदा 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.” 45पाहता
पाहता आकाश ढगांनी भरुन गेले. वारा सुटला आिण मुसळधार पाऊस
सुरु झाला. अहाब आपल्या रथात बसून इज्रेलला परत जायला
िनघाला. 46यावेळी एलीयात परमेश्वरी शक्ती संचारली. धावता यावे
म्हणून त्याने आपले कपडे सावरुन घटृ खोचले आिण थेट इज्रेलपयर्ंत
तो अहाबच्या पुढे धावत गेला.

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 4तो 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. 7आणखी 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 राहाणार 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.” 11यावर 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.
12धरणीकंपानतंर 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 आबल महोला इथला शाफाटाचा
मुलगा अलीशा याला पुढे तुझी जागा घेणारा संदेष्टा म्हणून अिभषेक कर.
17हजाएल 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.” 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. 20अलीशाने 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.” 21अलीशाने 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.
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बेन-हदाद अरामचा राजा होता. त्याने आपल्या सवर् सनै्याची
जमवाजमव केली. त्याच्या बाजूला बतीस राजे होते.
त्यांच्याकडे घोडे आिण रथ होते. त्यांनी शोमरोनला वेढा

घातला आिण यधु्द पुकारले. 2इस्राएलचा राजा अहाब याच्याकडे बेन-
हदादने दतूांकरवी िनरोप पाठवला. 3संदेश असा होता, “बेन-हादाचे
म्हणणे आहे, ‘तुमच्याकडील सोने रुपे तुम्ही मला द्यावे. तसेच तुझ्या
बायका आिण मुलेही माझ्या हवाली करावी.”‘ 4यावर इस्राएलच्या
राजाचे उत्तर असे होते, “महाराज मी तर आता तुमच्याच ताब्यात आहे,
हे मला मान्य आहे. त्यामुळे जे माझे ते सवर् तुमचेच आहे.” 5अहाबकडे
हे दतू पुन्हा एकदा आले आिण म्हणाले, “बेनहदादचे म्हणणे असे आहे,
‘तुझ्याजवळचा सोन्याचांदीचा ऐवज तसेच बायकामुले तू माझ्या स्वाधीन
केली पािहजेस. 6उद्याच 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 िवघ्र आणत आहे. आधी त्याने
माझ्या जवळचे सोने - चांदी तसेच माझी बायका मुले मािगतली. त्याला
मी कबूल झालो. आिण आता त्याला सवर्च हवे आहे.” 8यावर 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 आजे्ञच 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.” 11अहाब 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 पारभव करवीन. म्हणजे मग मीच परमेश्वर असल्याबद्दल तुझी
खात्री पटेल.” 14अहाबने ि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. 17तरुण 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. 20प्रत्येक 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. 22यानतंर 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.”
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.
24आता तुम्ही असे करायला हवे त्या 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. 26वसंत ऋतुत बेनहदादने
अराममधील लोकांना एकत्र आणले आिण तो इस्राएलवरील
हल्ल्यासाठी अफेक येथे आला. 27इस्राएलही 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. 29दोन्ही सेना सात िदवस समोरासमोर तळ देऊन बसल्या
होत्या. सातव्या िदवशी लढाईला सुरुवात झाली. इस्राएल लोकांनी
अरामचे एकलक्ष सिैनक एका िदवसात ठार केले.” 30 जे बाचवले 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 जाडे कपडे घालून आिण
डोक्याभोवती दोरखडं आवळूनइस्राएलच्या 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
भाऊचआहे.” 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 कारावर ती तुला मुक्त करायला तयार आहे.” तेव्हा या दोन राजांनी
आपसात शांितचा करार केला. मग राजा अहाबने राजा बेन-हदादला
मुक्त केले. 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. 37मग हा पिहला संदेष्टा एका
माणसाकडे गेला. त्याला त्याने स्वत:ला “फटका मारायला” सांिगतले.
त्या माणसाने तसे केले आिण संदेष्ट्याला घायाळ केले. 38 त्या
संदेष्ट्याने मग स्वत:च्या 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. 40पण 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
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पािहजेस.” 41आता त्या संदेष्ट्याने तोंडावरचे फडके काढले. राजाने
त्याला पािहले आिण तो संदेष्टा असल्याचे त्याने ओळखले. 42मग 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.” 43यानतंर राजा शोमरोनला आपल्या घरी परतला.
तो अितशय िंचताग्रस्त आिण िखन्न झाला होता.

अहाब राजाचा राजवाडा शोमरोनमध्ये होता. त्याच्या
महलाशेजारी 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.” 3नाबोथ 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. 5अहाबची पत्नी
ईजबेल त्याच्याजवळ गेली.” त्याला म्हणाली, “तुम्ही असे िखन्र का?
तुम्ही जेवत का नाही?” 6अहाब म्हणाला, “इज्रेल येथल्या 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.” 7ईजबेल
त्याला म्हणाली, “पण तुम्ही तर इस्राएलचे राजे आहात. उठा, काही तरी
खा म्हणजे तुम्हाला बर ेवाटेल. त्याचा मळा मी आपल्याला िमळवून
देईन.” 8ईजबेलने मग काही पत्रे िलिहली. पत्रांवर ितने अहाबची सही
केली. अहाबचा िशक्का वापरुन पत्रांवर तो िशकृा उमटवला. मग ितने ही
पत्रे नाबोथाच्या गावच्या वडीलधाऱ्या मडंळींना आिण थोरामोठ्यांना
पाठवली. 9पत्रातला मजकूर असा होता:“एक िदवस उपवासाची घोषणा
करा. मग गावातल्या लोकांना एकत्र बोलवा. ितथे नाबोथिवषयी बोलणे
होईल. 10नाबोथबद्दल 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.” 11इज्रेलमधल्या 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. 13मग,
नाबोथ देवािवरुध्द आिण राजािवरुध्द बोलल्याचे आपण ऐकले आहे
असे दोन माणसांनी सांिगतले. तेव्हा लोकांनी नाबोथला गावाबाहेर
घालवले आिण तो मरपेयर्ंत त्याच्यावर दगडांचा वषार्व केला. 14मग त्या
प्रितिष्ठत माणसांनी ईजबेलकडे िनरोप पाठवला. “नाबोथचा वध झाला
आहे.” असा तो िनरोप होता. 15ईजबेलने हे ऐकले तेव्हा ती अहाबला
म्हणाली, “नाबोथ मेला. आता तुम्हाला हवा होता तो मळा तुम्ही जाऊन
ताब्यात घेऊ शकता” 16यावर अहाबने तो द्राक्षमळा आपल्या ताब्यात
घेतला. 17यावेळी 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. 19अहाबला 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. 22नबाटाचा 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. 24तुझ्या घरातल्या ज्याला
कुणाला गावात मरण येईल त्याला कुत्री खातील आिण जो कोणी शेतात
मरले तो पक्ष्यांचे भक्ष्य होईल.”‘ 25अहाबने िजतकी पापे केली, िजतके
अपराध केले तेवढे कोणीच केले नाहीत. त्याची बायको ईजबेल िहने
त्याला हे सवर् करायला लावले. 26अहाबने 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. 28परमेश्वर 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.”

पुढील दोन वषेर् इस्राएल आिण अराम यांच्यामध्ये शांततेची
गेली. 2 ितसऱ्या वषीर्, यहूदाचा राजा यहोशाफाट इस्राएलचा
राजा अहाब याला भेटायला गेला. 3यावेळी 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 असायला
हवे.” 4आिण अहाब राजा यहोशाफाटला म्हणाला, “तुम्ही आमच्या
बाजूने रामोथला अरामी सनै्याशी लढाल का?”यहोशाफाट म्हणाला,
“अवश्य माझे सनै्य आिण घोडे तुमचेच आहेत. 5पण 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.” 7पण 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. 10यावेळी दोन्ही राजे राजवस्त्रे घालून िंसहासनावर
बसले होते.शोमरोनच्या वेशीजवळ न्यायदान चालते त्या िठकाणी ते
होते. सवर् संदेष्टे त्यांच्या समोर उभे होते. त्यांचे भिवष्यकथन चालेले
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.” 14पण मीखाया
म्हणाला, “नाही, कादािप नाही. जे परमेश्वर माझ्याकडून वदवतो तेच मी
सांगीन. माझी तशी प्रितज्ञाच आहे.” 15मीखाया 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.” 16पण अहाब त्याला म्हणाला, “तू हे परमेश्वराच्या
शक्तीने सांगत नाहीस. आपल्या मनचे सांगतो आहेस. तेव्हा खर ेकाम ते
सांग परमेश्वराचे म्हणणे सांग. िकतीदा मी तुला तेच सांगू?” 17 तेव्हा
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मीखायाने सांिगतले, “काय होणार ते मला िदसते आहे. इस्राएलचे सनै्य
डोंगरांवर इतस्तत: पसरले. मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखी त्यांची
अवस्था होईल. परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे, ‘यांना कोणी नेता नाही.
यांनी घरी जावे. लढाईच्या भानगडीत पडू नये.” 18मग अहाब
यहोशाफाटला म्हणाला, “पाहा, हेच बोललो होतो ना मी! हा संदेष्टा
कधीही माझ्याबद्दल चांगले भिवष्यकथन करत नाही. हा नेहमी अिप्रय
गोष्टीच मला ऐकवतो.” 19इकडे 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. 21मग त्यापकैी एकजण परमेश्वराकडे गेला आिण
म्हणाला, ‘मी हे काम करीन.’ 22परमेश्वर 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 येईन.”‘ 23मीखायाचे सांगून झाले. मग तो म्हणाला, “तेव्हा खरी
हकीकत अशी आहे. परमेश्वरानेच तुमच्या संदेष्ट्यांना खोटे बोलायला
लावले आहे. तुमच्यावर मोठे संकट ओढवावे असे परमेश्वरालाच वाटते.”
24मग ि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?” 25मीखाया 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. 27मीखायाला तुरंुगात घालायला त्यांना सांगा. त्याला फक्त
भाकर आिण पाणी द्या. यधु्दावरुन मी परत येईपयर्ंत त्याला ितथेच राहू
द्या.” 28मीखाया मोठ्याने म्हणाला, “मी काय म्हणतो ते सवर् लोकहो
ऐका. राजा, तू यधु्दावरुन िजवंत परत आलास तर परमेश्वरमाझ्या
माफर् त बोलला नाही असे खशुाल समजा.” 29नतंर राजा अहाब आिण
राजा यहोशाफाट रामोथ येथे अरामच्या सनै्याशी लढायला गेले. िगलाद
प्रांतात हे यधु्द झाले. 30अहाब 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.” अशाप्रकारे
इस्राएलच्या राजाने अगदी चारचौघांसारखे कपडे करुन यधु्दाला
सुरुवात केली. 31अरामच्या 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. 33हा 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 नव्हाता ितथे बाण लागला. तेव्हा राजा

अहाब आपल्या सारथ्याला म्हणाला, “मला बाण लागला आहे. रथ
येथून हलव. आपण या लढाईपासून दरु जाऊ.” 35यधु्द मात्र चालूच
रािहले. राजा अहाब आपल्या रथात बसून रािहला. रथात टेकून बसून
तो अरामच्या सनै्याकडे पाहात होता. त्याला एवढा रक्तरत्राव झाला की
रथाच्या बठैकीच्या भागात रक्ताचे थारोळे झाले. संध्याकाळच्या
सुमारास राजाला मृत्यू आला. 36सूयार्स्ताच्या 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. 38शोमरोनमधल्या
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.
39इस्राएलच्या 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. 40अहाब मरण पावला व त्याला त्याच्या पूवर्जांशेजारी दफन
करण्यात आले. त्याचा पुत्र अहज्या त्याच्या जागी राजा झाला.
41अहाब इस्राएलचा राजा झाल्यावर चौथे वषर् चालू असताना
यहोशाफाट यहूदाचा राजा झाला. यहोशाफाटहा आसाचा मुलगा.
42यहोशाफाट वयाच्या पिस्तसाव्या वषीर् राजा झाला आिण
यरुशलेममध्ये त्याने पचंवीस वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव अजूबा.
ती िशल्हीची मुलगी. 43यहोशाफाट 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. 44इस्राएलच्या 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. 46धमार्च्या नावाखाली देह िवक्रय करणाऱ्या
स्त्रीपुरुषांना यहोशाफाटने प्राथर्नास्थळांमधून हाकलून लावले.
यहोशाफाटचे वडील आसा राज्या करीत असताना हे लोक त्या िठकाणी
होते. 47याच 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.
49इस्राएलचा राजा अहज्या याने यहोशाफाटला मदतीचा हात िदला.
त्याच्या माणसांबरोबर आपले खलाशी देण्याची तयारी दशर्वली. पण
अहज्याची कुमक स्वीकारण्यास यहोशाफाटने नकार िदला.
50यहोशाफाट मरण पावला त्या नतंर दावीद नगरात आपल्या
पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन करण्यात आले. त्याच्या जागी त्याचा मुलगा
यहोराम राज्य करु लागला. 51अहज्या अहाबचा मुलगा होता.
यहोशाफाटच्या यहूदावरील सत्तेच्या सतराव्या वषीर् अहज्या इस्राएलचा
राजा झाला. शोमरोन मध्ये त्याने दोन वषेर् राज्य केले. 52अहज्याने
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.
53आपल्या 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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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.” 3पण 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.” 7अहज्या 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.”
9अहज्याने 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. 11अहज्याने 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 उत्पन्र
झाला आिण त्यात ते सवर्जण जळून गेले. 13अहज्याने ितसऱ्या
सरदारला 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.
14आधीचे 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 सरदारबरोबर. 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.” 17अहज्या 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.

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.
7संदेष्ट्यांपकैी पन्रास 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 दुभंगले. अलीशा आिण एलीया मधल्या कोरडया वाटेने
नदी पार करुन गेले. 9नदी 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.” 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. 12अलीशाने 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?” 14अलीशाने पाण्यावर वार केल्याबरोबर पाणी
डावीउजवीकडे दभुगंले. मग अलीशा नदी पार करुन गेला. 15यरीहो
येथील संदेष्ट्यांनी अलीशाला पािहल्यावर ते म्हणाले, “एलीयाच्या
आत्म्याचा आता अलीशात प्रवेश झाला आहे.” ते सवर्जण अलीशाला
भेटायला आले. त्याला त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवून अिभवादन केले.
16मग 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-
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दऱ्यांमध्ये टाकले असेल.”पण अलीशा म्हणाला, “नाही, आता एलीयाचा
शोध घ्यायला माणसे पाठवू नका.” 17पण 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. 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.” 20अलीशा त्यांना
म्हणाला, “एक नवीन पात्र घेऊन या आिण त्यात मीठ घाला.”तेव्हा
लोकांनी एक पात्र त्याला िदले. 21अलीशा 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.”‘ 22अशाप्रकार ेपाणी
शुध्द झाले ते पाणी अजूनही चांगले आहे. अलीशा म्हणाला होता तसेच
झाले. 23अलीशा 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.” 24अलीशाने मागे वळून त्यांच्याकडे पािहले
आिण शापवाणी उच्चारली. त्याबरोबर जगंलातून दोन अस्वले बाहेर
आली आिण त्यांनी या मुलांवर हल्ला केला. बेचाळीस मुलांच्या त्या
अस्वलांनी िंचधडया केल्या. 25अलीशाने बेथेल सोडून कमेर्ल डोंगराचा
रस्ता धरला. आिण ितथून मग तो शोमरोनला गेला.

अहाबाचा मुलगा यहोराम हा शोमरोन मध्ये इस्राएलचा राजा
म्हणून सत्तेवर आला. यहोशाफाटचे ते यहूदाचा राजा म्हणून
अठरावे वषर् होते. यहोरामने बारा वषेर् राज्य केले. 2यहोरामने

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. 3पण
नबाटचा मुलगा यराबाम याने केली तीच पापे यहोरामनेही केली. िशवाय
इस्राएल लोकांनाही ती करायला लावली. यराबामच्या पापात त्याने खडं
पाडला नाही. 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. 5पण अहाबच्या मूत्यूनतंर तो
इस्राएलच्या सत्तेपासून फुटून वेगळा झाला. 6यहोराम मग शोमरोन
मधून बाहेर पडला आिण त्याने सवर् इस्राएल लोकांना एकत्र केले.
7यहूदाचा 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.” 8 “कोणत्या वाटेने
हल्ला करायला जायचे” यहोशाफाटने यहोरामला िवचारले.यावर,
“अदोमच्या वाळवंटाच्या िदशेने” असे यहोरामने सांिगतले. 9इस्राएलचा
राजा, यहूदा आिण अदोम यांच्या राजांबरोबर िनघाला. सात िदवस
त्यांनी वाटचाल केली. त्यांचे सनै्य, तसेच त्यांच्याबरोबरची जनावरे
यांच्यासाठी पुरसेे पाणी नव्हते. 10 तेव्हा इस्राएलचा राजा यहोराम
म्हणाला, “मवाबांच्या हातून पराभव पत्करावा लागावा म्हणून का
परमेश्वराने आम्हा तीन राजांना एकत्र आणले आहे.?” 11यावर
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.” 12यहोशाफाट म्हणाला, “अलीशाच्या मुखातून परमेश्वरच
बोलतो.”मग इस्राएलचा राजा यहोराम, यहोशाफाट आिण अदोमचा राजा
असे ितघे जण अलीशाकडे गेले. 13अलीशा 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.” 14अलीशा 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 तुझी दखलही घेतली नसती. 15 तेव्हा
आता एखारुा वीणावादकाला इथे बोलावून आणा.”एक वादक येऊन
वीणा वाजवू लागला तेव्हा परमेश्वराचे सामथ्यर् अलीशात आले. 16मग
अलीशा म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे: या खोऱ्यात जागोजाग
खणून ठेवा 17परमेश्वर म्हणतो तुम्हाला वारा, पाऊस काही िदसणार
नाही पण तरीही हे खोर ेपाण्याने भरुन जाईल. तुम्हाला आिण तुमच्या
जनावरांना पाणी िमळेल. 18परमेश्वराला एवढे करणे सोपे आहे.
मवाबांचाही तुम्हाला तो पराभव करु देईल. 19प्रत्येक 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.” 20नतंर 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. 22मवाबचे 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.” 24मवाबी लोक इस्राएलांच्या छावणीपाशी
आले. तेव्हा इस्राएल लोकांनी बाहेर येऊन मवाबी सनै्यावर हल्ला केला.
मवाबी लोक पळत सुटले. इस्राएल लोकांनी त्यांच्या पाठलाग करत
त्यांच्या प्रदेशात िशरकाव केला. 25इस्राएल लोकांनी त्यांची नगरे
उध्वस्त केली. िपके उभी असलेल्या त्यांच्या शेतात दगडांचा मारा
केला. झर,े िविहरी बुजवल्या. झाडे आडवी केली. कीर हरसेेथला वेढा
घालून या नगराचाही पाडाव केला. 26या 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.
27मग 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.

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.” 2अलीशा 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.”
3यावर अलीशाने ितला सांिगतले, “आता जा आिण सगळ्या
शेजाऱ्यांकडून िरकामी भांडी मागून आण. चांगली बरीचशी आण. 4मग
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.” 5मग 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. 6अशी 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. 7मग ती अलीशाकडे आली आिण ितने
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त्या परमेश्वराच्या माणसाला हे सांिगतले. अलीशा ितला म्हणाला, “आता
हे तेल वीक आिण कजर्फेड कर. उरले त्या पशैावर तुझा आिण तुझ्या
मुलांचा िनवार्ह चालेल.” 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.” 11मग एक िदवशी अलीशा
त्या घरी आला तेव्हा त्याने त्या खोलीत आराम केला. 12अलीशाने
तेव्हा आपला सेवक गेहजी त्याला त्या शूनेमच्या बाईला बोलावून
आणायला सांिगतले. त्याप्रमाणे गेहजीने त्या बाईला बोलावले. ती येऊन
अलीशा पुढे उभी रािहली. 13अलीशा 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.”
14अलीशा गेहजीला म्हणाला, “आपण ितच्यासाठी काय करु
शकतो?”गेहजी म्हणाला, “मला माहीत आहे की ितला मूलबाळ नाही
आिण ितचा नवरा वृध्द आहे.” 15मग अलीशा म्हणाला, “बोलाव
ितला”गेहजीने पुन्हा ितला बोलावले ती येऊन दाराशी उभी रािहली.
16अलीशा ि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.” 17या बाईला िदवस रािहले. अलीशा
म्हणाला त्याप्रमाणेच वसंतात ितने एका मुलाला जन्म िदला. 18मुलगा
मोठा होत होता. एकदा हा मुलगा शेतात कापणी चालेली असताना
वडीलांना आिण इतर लोकांना भेटायला गेला. 19तो वडीलांना
म्हणाला, “माझे डोके पाहा िकती भयकंर दखुत आहे.”यावर त्याचे
वडील आपल्या नोकराला म्हणाले, “याला त्याच्या आईकडे घेऊन जा.”
20नोकराने मुलाला त्याच्या आईकडे पोचवले. दपुारपयर्ंत हा मुलगा
आईच्या मांडीवर बसला होता. मग तो मेला. 21या बाईने आपल्या
मुलाला परमेश्वराचा माणूस अलीशाच्या पलगंावर ठेवले. खोलीचे दार
लावून घेतले आिण ती बाहेर पडली. 22नवऱ्याला हाक मारुन ती
म्हणाली, “एक नोकर आिण एक गाढव माझ्याबरोबर रुा. 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.” 24मग गाढवावर खोगीर चढवून ती
नोकराला म्हणाली, “आता चल आिण भरभर जाऊ मी सांिगतल्या
िशवाय वेग कमी करु नको!” 25परमेश्वराच्या माणसाला (अलीशाला)
भेटायला ती कमेर्ल डोंगरावर गेली.अलीशाने ितला दरुुनच येताना
पािहले. तो गेहजी या आपल्या नोकराला म्हणाला, “बघ, ती शूनेमची
बाई येतेय 26पटकन धावत पुढे जा आिण ितची खबरबात िवचार. ितचा
नवरा, ितचा मुलगा यांचे कुशल िवचार.”गेहजीने ितला सवर् िवचारले,
ितने सवर् काही ठीक असल्याचे सांिगतले. 27पण 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)
28मग 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.” 30पण ती मुलाची
आई म्हणाली, “परमेश्वराची शपथ आिण तुमची शपथ मी तुमच्या वाचून
इथून हलणार नाही!”तेव्हा अलीशा उठला आिण ितच्याबरोबर िनघाला.
31अलीशा 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.”
32अलीशा घरात आला. ते मूल त्याच्या अथंरुणावर मृतावस्थेत पडले
होते. 33अलीशाने खोलीत िशरुन दार लावून घेतले. आता खोलीत ते
मूल आिण अलीशा अशी दोघचं होती. अलीशाने मग परमेश्वराची प्राथर्ना
केली. 34अलीशा पलगंाजवळ आला आिण मुलाच्या अगंावर पालथा
पडला. त्याने आपले तोंड मुलाच्या तोंडावर आिण डोळे मुलाच्या
डोळ्यावर टेकवले. आपले हात त्याच्या हातावर ठेवले. अशा प्रकारे
अलीशाने त्याला अगंाशी घेतल्यावर त्या मुलाच्या अगंात ऊब िनमार्ण
झाली. 35अलीशा 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. 36अलीशाने गेहजीला हाक मारुन त्या शूनेमच्या बाईला
बोलवायला सांिगतले.गेहजीने ितला तसे सांिगतल्यावर ती
अलीशासमोर येऊन उभी रािहली. अलीशा ितला म्हणाला, “घे आता
मुलाला उचलून.” 37यावर त्या शूनेमच्या बाईने खोलीत िशरुन
अलीशाचे पाय धरले, मुलाला उचलून घेतले आिण बाहेर आली.
38अलीशा ि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.” 39यावर एकजण रानात पाला गोळा
करुन आणायला गेला. तेव्हा त्याला एक रानवेल िदसला. त्याची फळे
तोडून त्याने ती फळे कापून अिग्नवरच्या भांड्यात टाकली. परतंु ती फळे
कशाची आहेत ते काही त्या संदेष्ट्यांना माहीत नव्हते. 40मग 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. 42बाल-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.” 43अलीशाचा 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.” 44मग अलीशाच्या नोकराने त्या संदेष्ट्यांसमोर सवर् अन्न
ठेवले. त्यांनी ते पोटभर खाल्यावरही काही अन्न िशल्लक उरलेच. परमेश्वर
म्हणाला तसेच झाले.

नामान हा अरामच्या राजाचा सेनापती होता. तो राजाच्या
लेखी फार महत्वाचा माणूस माणूस होता कारण त्याच्या
माफर् तच परमेश्वर अरामाच्या राजाला िवजय िमळवून देत असे.

नामान चांगला शूर वीर होता खरा, पण त्याला कोड होते. 2अरामी
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. 3ती नामानच्या बायकोला म्हणाली, “आपल्या मालकांनी
शोमरोनमधला संदेष्टा अलीशा याला भेटावे असे मला वाटते. तो यांचे
कोड बर ेकरु शकेल.” 4नामान मग अरामच्या राजाकडे गेला. त्याने
राजाला ही इस्राएलची मुलगी काय म्हणाली ते सांिगतले. 5 त्यावर राजा
म्हणाला, “तू आत्ताच जा. इस्राएलच्या राज्यासाठी मी पत्र देतो.”तेव्हा
नामान इस्राएलला िनघाला. आपल्याबरोबर त्याने नजराणा घेतल्या.
साडेसातशे पौंड चांदी, सहा हजार सुवणर्मुद्रा आिण दहा वस्त्रांचे जोड
घेतले. 6आपल्या राजाकडून त्याने इस्राएलच्या राजासाठी पत्रही
घेतले. पत्रात म्हटले होते.” ... आिण पत्रास कारण की माझ्या सेवेतील
नामान याला तुमच्याकडे पाठवत आहे. त्याचे कोड बर ेकरावे.”
7इस्राएलच्या राजाने हे पत्र वाचले तेव्हा आपण द:ुखी आिण हतबल
झालो आहोत हे दाखवण्यासाठी त्याने आपले कपडे फाडून घेतले. तो
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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. 10अलीशाने नोकरा माफर् त
नामानला िनरोप पाठवला, “तू जाऊन यादेर्न नदीच्या प्रवाहात सात
वेळा स्नान कर म्हणजे तुझी त्वचा रोगमुक्त होईल. तू िनमर्ळ, िनतळ
होशील.” 11नामान 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
अगंावरुन िफरवील आिण मला बर ेकरील. 12अबाना आिण परपर या
िदिमष्कातील नरुा इस्राएलमधील पाण्यापेक्षा िनिश्चतच चांगल्या आहेत.
मग त्यातच स्नान करुन मी शुध्द का होऊ नये?” एवढे बोलून संतापाने
नामान तोंड िफरवून िनघून गेला. 13पण 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. 15नामान 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.” 16पण 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. 18आणखी 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 20अलीशाचा 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.” 21आिण 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.”‘ 23नामान 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. 24डोंगराशी 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.” 26अलीशा 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. 27नामानचा रोग आता तुला आिण तुझ्या मुलांना होईल.
तुमच्यावर हे कोड सतत रािहल.”अलीशाकडून गेहजी िनघाला तेव्हा
त्याची त्वचा बफ्रासारखी पांढरी शुभ्र झाली होती. गेहजीला कोड उठले
होते.

एकदा संदेष्ट्याची मुले अलीशाला म्हणाली, “आम्ही राहतो
ती जागा आम्हाला अपुरी पडते. 2यादेर्न 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. 5झाड पाडत असताना एकाचे लोखडंी कुऱ्हाडीचे
पाते िनसटले आिण पाण्यात पडले. तेव्हा तो ओरडला, “स्वामी, मी तर
ही कुऱ्हाड उसनी मागून आणली होती.” 6अलीशाने ि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. 7अलीशा
म्हणाले, “घे ते पाते उचलून.” मग त्या माणसाने पुढे होऊन पाते
उचलले. 8अरामच्या 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.” 9पण संदेष्टा अलीशा याने इस्राएलच्या
राजाला िनरोप पाठवून सांिगतले, “सावधिगरीने वागा. त्या िठकाणी
जाऊ नका. येथे अरामी सनै्य लपून बसले आहे. 10ज्या जागेबद्दल
अलीशाने सावधिगरीचा इषारा िदला त्या िठकाणच्या आपल्या माणसांना
इस्राएलच्या राजाने तसा िनरोप पाठवला आिण बऱ्याच जणांचे प्राण
वाचवले.” 11या 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. 14मग अरामच्या राजाने घोडे, रथ
आिण बरचेसे सनै्य दोथान कडे रवाना केले. ते रात्री तेथे पोचले आिण
त्यांनी नगराला वेढा घातला. 15अलीशाचा सेवक पहाटे उठला आिण
बाहेर येऊन पाहतो तो, रथघोडे यांसह नगराभोवती सनै्य
पसरलेले.अलीशाचा सेवक अलीशाला म्हणाला, “स्वामी, आता आपण
काय करायचे?” 16अलीशा म्हणाला, “घाबरु नको! अरामच्या
सनै्यापेक्षा आपले सनै्य िकती तरी मोठे आहे!” 17आिण अलीशाने
प्राथर्ना केली. तो म्हणाला, “परमेश्वर, माझ्या सेवकाचे डोळे उघड
म्हणजे त्याला नीट िदसेल.”परमेश्वराने त्या सेवकाचे डोळे उघडले. तेव्हा
त्याला अलीशाच्या भोवती अग्रीचे घोडे आिण रथ डोंगरावर पसरलेले
िदसले. 18 हे अग्नीरथ आिण अग्रीचे 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. 19अलीशा त्या
अरामी सनै्याला म्हणाला, “हा रस्ता बरोबर नाही तसेच तुम्हाला हवे ते
नगरही हे नव्हे. माझ्या मागोमग या म्हणजे तुम्ही ज्याच्या 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. 21इस्राएलच्या राजाने हे अरामी सनै्य पािहले. राजा
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अलीशाला म्हणाला, “बाबा, मी यांना मारु का? त्यांना ठार करु का?”
22अलीशा 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. 23इस्राएलच्या 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.” 24या नतंर,
अरामचा राजा बेन-हदाद याने आपल्या सवर् सनै्याची जमवाजमव केली
आिण शोमरोन नगराला वेढा िदला. 25या 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.
26असे 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!” 27इस्राएलचा राजा ितला म्हणाला, “जर परमेश्वर तुला मदत
करत नाही तरी मी कशी तुला मदत करु? माझ्या जवळ तुला
देण्यासारखे काहीच नाही ना खळ्यांतले धान्य, ना द्राक्षकंुडातील
द्राक्षारस.” 28मग त्याने ितच्या समस्येिवषयी िवचारपूस केली. ती
म्हणाली, “ही बाई मला म्हणाली, ‘तुझा मुलगा दे म्हणजे आज आपण
त्याला मारुन खाऊ मग द्या 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.” 30बाईचे 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 होती. हा दतू तेथे पोचण्यापूवीर्
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
मागेमाग त्याच्या स्वामीच्या पावलांची चाहूल मला लागली आहे!”
33अलीशा हे बोलत असातानाच 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 ‘द्या 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.”
3 वेशीजवळ कोड झालेली चार माणसे बसलेली होती. ती आपापसात
बोलताना म्हणाली, ‘आपण मृत्यूची वाट पाहात इथे कशाला बसलो
अहोत? 4शोमरोनमध्ये 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. 6परमेश्वराच्या 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.” 7आिण अरामी
लोकांनी फार उशीर व्हायच्या आत संध्याकाळीच तेथून पळ काढला.

आपले तबंू, घोडे, गाढवे सगळे जसेच्या तसेच टाकून ते प्राणभयाने
ितथून पळाले. 8शत्रूच्या 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. 9आिण मग ते एकमेकांना म्हणाले,
“आपण करतो ते बर े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.” 10मग कोड
झालेली ही माणसे आली आिण नगराच्या रखवालदाराला हाक मारुन
म्हणाले, “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.” 13यावर एक
कारभारी राजाला म्हणाला, “गावात पाच घोडे अजून कसेबसे िजवंत
आहेत. त्यांच्यावर बसून काहीजणांना ितथे जाऊन प्रत्यक्ष पिरस्थती
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
पिरस्थती 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 परमेश्वर म्हणाला
होता तसेच झाले. लोकांना एका शेकेलला मणभर मदैा िंकवा दोन मण
सातू सहज घेता आला. 17आपल्या ि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. 18अलीशाने सांिगतले होते,
“लोकांना मणभर मदैा िंकवा दोन मण सातू शोमरोनच्या वेशीजवळच्या
बाजार पेठेत एका शेकेलला घेता येईल.” 19पण या कारभाऱ्याने तेव्हा
अलीशाला सांिगतले, “परमेश्वराने आकाशाला िंखडार पाडले तरी हे
होणार नाही!” यावर अलीशा त्या कारभाऱ्याला म्हणाला, “तू हे सवर्
आपल्या डोळंयादेखत 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.

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. 3सात 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. 4अलीशा संदेष्ट्याचा सेवक गेहजी
याच्याशी राजा बोलत बसला होता. राजा गेहजीला म्हणाला, “अलीशाने
जी मोठमोठी कृत्ये केली ती कृपा करुन मला सांग.” 5अलीशाने 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
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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.” 7अलीशा ि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.” 11 एवढे बोलून मग देवाच्या माणसाने,
हजाएल शरिंमदा होईपयर्ंत त्याच्याकडे टक लावून पािहले. नतंर
अलीशाला रडू फुटले. 12हजाएलने 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.” 13हजाएल म्हणाला, “मी पडलो कुत्र्यासारखा क्षुद्र माणूस
एक दबुळामाणूस या मोठ्या गोष्टी मी कसल्या करणार!”अलीशा म्हणाल,
“तू अरामचा राजा होणार असे परमेश्वराने मला वतर्वले आहे.” 14मग
हजाएल ितथून िनघाला आिण आपल्या धन्याकडे आला. बेन-हदाद
हजाएलला म्हणाला, “अलीशा तुला काय म्हणाला?”हजाएल म्हणाला,
“तुम्ही जगणार आहात असे अलीशाने मला सांिगतले.” 15पण 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. 16यहोशाफाटचा 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. 18पण 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. 19पण परमेश्वराने आपला सेवक
दावीद याला वचन िदलेले असल्यामुळे परमेश्वराने यहुरुांचा नाश केला
नाही. दावीदाच्या वंशातीलच कोणीतरी सतत गादीवर येईल असे वचन
परमेश्वराने दावीदाला िदले होते. 20यहोरामच्या कारिकदीर्त अदोम
यहूदापासून वेगळा झाला. अदोमी लोकांनी स्वत:च 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. 22अशाप्रकार े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. 24यहोराम मरण
पावला आिण दावीद नगरात आपल्या पूवर्जांसोबत त्याचे दफन झाले.
यहोरामचा मुलगा अहज्या मग राज्य करु लागला. 25इस्राएलचा 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. 27परमेश्वराने जे
करु नये म्हणून सांिगतले ते ते अहज्याने केले. तो अहाबचा जावई होता.
त्यामुळे अहाबच्या घराण्यातल्या लोकांसारखीच त्याची वागणूक होती.
28अहाबचा 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.

अलीशाने, एका तरुण संदेष्ट्याला बोलावले. अलीशा त्याला
म्हणाला, “तयार हो आिण ही तेलाची कुपी बरोबर घे. रामोथ
िगलाद येथे जा. 2 येथे 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 येथे 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.” 6यावर 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. 7तुमचा 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. 9नबाटचा मुलगा
यराबाम तसेच अहीयाचा मुलगा बाशा यांच्या घराण्यासारखी अहाबच्या
घराण्याची मी गत करुन टाकीन. 10ईजबेलला इज्रेल भागात कुत्री
खातील. ितचे दफन होणार नाही. एवढे बोलून हा तरुण संदेष्टा दार
उघडून पळून गेला.” 11 येहू पुन्हा राजाच्या सरदारमंध्ये 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. 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. येहू इज्रेल
येथे जातो 15 राजा योरामने इजाएलशी 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.” 16योराम इज्रेलमध्ये आराम करत होता.
येहू रथात बसून इज्रेलला गेला. यहूदाचा राजा अहज्या देखील तेव्हा
योरामला भेटायाला इज्रेलला आला होता. 17इज्रेलमध्ये बुरुजावर एक
पहारोकरी होता. त्याने येहूला मोठ्या जमाविनशी 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 मागेमाग 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?” 20पहारकेऱ्याने
योरामला सांिगतले, “संदेश घेऊन गेलेला दसुरा माणूसही परत आलेला
नाही. रथ चालवणारा तर वेड्यासारखा भरधाव रथ हाकतो आहे.
िनमशीचा मुलगा येहू याच्यासारखीच पध्दत आहे. 21योरामने मग
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स्वत:चा 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 यहूशी 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?” 23योरामने ताबडतोब आपले घोडे वळवले आिण पळ
काढण्याच्या तयारीत तो अहज्याला म्हणाला, “अहज्या, दगा आहे.”
24पण येहूने सवर् शक्तीिनशी धनुष्य ओढून योरामचा बरोबर दोन
बाडंूच्यामध्ये 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
नाबोथह्याच्या शेतात फेकून दे आपण दोघे, योरामचा बाप अहाब
याच्याबरोबर बसून चाललो होतो तेव्हा हे असे घडणार असे परमेश्वराने
सांिगतले होते, ते आठवते ना? 26परमेश्वर 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!” 27यहूदाचा
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. 28अहज्याच्या चाकरांनी त्याचा
मृतदेह रथातून यरुशलेम येथे आणला. त्याचे त्यांनी दावीद नगरात
त्याच्या पूवर्जांशेजारी दफन केले. 29योरामचे इस्राएलचा राजा म्हणून
अकरावे वषेर् चालू असताना अहज्या यहूदाचा राजा झाला होता. 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
म्हणाला, “आता त्या शािपत बाईला घ्या व ितचे दफन करा कारण ती
राजकन्या होती.” 35लोक ि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.”

शोमरोनमध्ये अहाबला सत्तर मुलगे होते. शोमरोनमधील
अिधकारी आिण वडीलधारी मडंळी यांना येहूने पत्रे
पाठवली. तसेच ज्यांनी या अहाबच्या मुलाना 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. 3तुमच्याकडे शस्त्रास्त्रे आहेत. तुम्ही
ज्या मुलाची िनवड कराल त्याला त्याच्या बापाच्या िंसहासनावर बसवा.
मग आपल्या धन्याच्या घराण्यासाठी लढा द्या.” 4पण 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?” 5ग, 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.” 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. द्या
साधारण याच वेळेला त्यांना माझ्याकडे आणा.”अहाबला सत्तर मुले
होती आिण नगरातील अिधकाऱ्यांकडे ती होती. त्या अिधकाऱ्यांनी
त्यांना वाढवले होते. 7या अिधकाऱ्यांना हे पत्र िमळाले तेव्हा त्यांनी या
सवर्च्यासवर् सत्तर जणांना एकत्र आणून ठार केले. मग त्यांची मस्तके
टोपल्यांमध्ये भरली. या टोपल्या 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.” 9सकाळी 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. 10परमेश्वर 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.” 11आिण येहूने इज्रेलमधल्या अहाबच्या सवर् कुटंुिबयांना ठार
केले. सवर् प्रितिष्ठत माणसे, िजवलग िमत्र याजक यांची त्याने हत्या केली.
अहाबच्या नातलगांपकैी कोणीही िजवंत रािहले नाही. 12इज्रेल सोडून
येहू शोमरोनला आला. वाटेत तो मेंढपाळांच्या तळावर थांबला. मेंढपाळ
लोकर कातरतात त्या िठकाणच्या एका घरात तो गेला. 13यहूदाचा
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. 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.
17शोमरोनला पोंचल्यावर येहूने अहाबचे जे कोणी कुटंुबीय अजून िजवंत
होते त्या सवार्ना मारले. एलीयाला परमेश्वराने सांिगतले होते ते सवर् येहूने
केले. 18 येहूने मग सवार्ंना एकत्र बोलावले. त्यांना तो म्हणाला, “अहाबने
बालची थोडी सेवा केली. पण येहू मात्र बालची बरीच सेवा करणार आहे.
19आता 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. 22वस्त्र भांडार सांभाळणाऱ्याला येहू म्हणाला,
“बालच्या या सवर् पूजकांसाठी वस्त्रे दे.” तेव्हा त्याने सवार्साठी वस्त्रे
िदली. 23मग 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.” 24यज्ञ 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.” 25स्वत: 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
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धारदार तलवारींनी सवर् पूजकांना ठार केले. त्यांनी आिण हुजऱ्यांनी बाल
देवतेच्या पूजकांचे मृतदेह बाहेर टाकले ते बालदेळाच्या गभर्गृहात गेले
26स्मृितस्तभं त्यांनी उखडून टाकले आिण देऊळ जाळले. 27बालच्या
स्मृितस्तभंाचा त्यांनी चुराडा केला. बालच्या देवळाचाही िवद्धवंस केला.
त्या देवळाचे त्यांनी प्रसाधनगृह करुन टाकले. अजूनही लोक त्याचा
तसाच वापर करतात. 28अशा प्रकार ेइस्राएलमधली बालची पूजा येहूने
मोडून काढली. 29पण 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.
30परमेश्वर 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. 31पण परमेश्वराच्या िनयमांना अनुसरुन मन:पूवर्क वतर्न
ठेवणे येहूला जमले नाही. यराबामच्या ज्या दषु्कृत्यांमुळे इस्राएल
पापाच्या गतेर्त गेला ते करण्यापासून तो स्वत:ला थोपवू शकला नाही.”
32याचवेळी परमेश्वराने इस्राएल प्रदेशाचे लचके तोडायला सुरुवात
केली. अरामचा राजा हजाएल याने इस्राएलच्या सवर् सीमांवर पराभव
केला. 33यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील प्रदेश त्याने िंजकला गाद, रऊबेन
आिण मनश्शे यांच्या कुटंुबांच्या ताब्यातील प्रदेशासकट सगळा िगलाद
त्यात आला. तसेच अणोर्न खोऱ्यातील अरोएर पासून िगलाद आिण
बाशानपयर्ंतचा प्रदेश हजाएलने िंजकला. 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.

अथल्या ही अहज्याची आई. आपला मुलगा मरण पावला हे
पािहल्यावर ती उठली आिण सवर् राजघरण्याची ितने हत्या
केली. 2यहोशेबा 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. 3योवाश आिण यहोशेबा मग
परमेश्वराच्या मिंदरात लपून रािहले. योवाश ितथे सहा वषेर् रािहला.
यहूदावर अथल्याचे राज्य होते. 4सातव्या 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.
5यहोयादाने 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.
6दसुऱ्या एकतृतीयांश लोकांच्या गटाने सूर वेशीवर थांबायचे आिण
ितसऱ्या एकतृतीयांश गटाने पहारकेऱ्यांच्या मागे राहायचे. योवाशच्या
मागे तुमची अशी संरक्षक िंभत होईल. 7प्रत्येक 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.” 9याजक यहोयाद याने ज्या ज्या आज्ञा िदल्या त्या
सवार्ंचे त्या अिधकाऱ्यांनी पालन केले. प्रत्येक अिधकाऱ्याने आपल्या
माणसांना बरोबर घेतले. एका गटाने शिनवारी राजाचे रक्षण करायाचे
होते. आठवड्यातले इतर िदवस बाकीचे गट ते काम करणार होते. हे सवर्
लोक यहोयादाकडे गेले. 10यहोयादाने भाले आिण ढाली
अिधकाऱ्यांच्या हवाली केल्या. दावीदाने परमेश्वराच्या मिंदरात ठेवलेली
शस्त्रे ती हीच. 11मिंदराच्या 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. 12या 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 िचराय ु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.”
16पहारकेऱ्यांनी मग ितला पकडले आिण घोडे ज्या दारातून आत येत
असत त्या दाराने ितला बाहेर काढून ितचा त्यांनी वध केला.
17यहोयादाने 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.
18या 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.
19सवर् 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. 20लोक
आनदंात होते आिण नगरात शांतता नांदत होती. महालाजवळच राणी
अथल्या तलवारीने मारली गेली. 21योवाश राजा झाला तेव्हा सात
वषार्ंचा होता.

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. 2योवाशचे वतर्न परमेश्वराच्या
दृष्टीने उिचत असेच होते. त्याने आयषु्यभर परमेश्वराचे ऐकले. याजक
यहोयाद याने िशकवले तसे तो वागत होता. 3पण उंचवट्यावरील
पुजास्थळांना त्याने धक्का लावला नाही. लोक यज्ञ करायला, धूप
जाळायला ितथे जातच रािहले. 4योवाश 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. 5तुम्ही 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 असेत तर
या पशैातून ितची दरुुस्ती व्हावी.” 6तरीही 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.” 8याजकांनी
लोकाकडून पसेै घेण्याचे थांबवण्याबद्दल आपली सहमती दशर्वली खरी
पण मिंदराची दरुुस्ती करायची नाही असेही ठरिवले. 9 तेव्हा यहोयाद
या याजकाने एक पेटी घेतली आिण ितच्या झाखणाला 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. 10मग 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.
11मग दरुुस्तीचे काम करणाऱ्या मजुरांना ते पसेै देत. त्यात सुतार होते
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तसेच परमेश्वराच्या मिंदराचे काम करणार ेइतर गवंडीही होते. 12दगड
फोडणार,े दगडाचे घडीव िचर ेबनवणार ेयांना देण्यासाठी तसेच लाकूड
िवकत घेणे दगड घडणे आिण दरुुस्तीचे इतर सामान िवकत घेण्यासाठी
हे पसेै वापरले जात. 13लोक परमेश्वराच्या मिंदरासाठी पसेै देत. पण
याजकांना ते चांदीची उपकरणी, कातऱ्या, वाडगे, कणेर्, सोन्या-चांदीची
तबके यासाठी वापरता येत नव्हते, 14तर कारािगरांनाच ते पसेै िदले
जात. त्या पशैाने ते मिंदराची दरुुस्ती करत. 15कोणीही त्या पशैाची
मोजदाद केली नाही की त्या पशैाचा िहशेब कारिगरांना िवचारला नाही
इतके ते कारागीर िवश्वासू होते. 16आपल्याहातून 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. 17हजाएल अरामचा राजा होता. तो गथवर स्वारी
करुन गेला. गथचा त्याने पाडाव केला आिण तो यरुशलेमवर चढाई
करायचा िवचार करु लागला. 18योवाशच्या 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.
19 “यहूदाच्या राजांचा इितहास” या ग्रंथात योवाशच्या थोर कृत्यांची
नोंद आहे. 20योवाशच्या 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.

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. 2परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट अशा
गोष्टी यहोआहाजने केल्या. नबाटचा मुलगा यराबाम याने इस्राएलला जी
पापे करायला लावली तीच यहोआहाजने केली, त्यात खडं पडू िदला
नाही. 3मग परमेश्वराचा इस्राएलवर कोप झाला. अरामचा राजा हजाएल
आिण हजाएलचा मुलगा बेनहदाद यांच्या हाती परमेश्वराने इस्राएलची
सत्ता सोपवली. 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. 6तरीही
यराबामच्या घराण्याने जी पापे इस्राएल लोकांना करायला लावली ती
करायचे काही त्यांनी सोडले नाही.यराबामची सवर् पापाचरणे त्यांनी
चालूच ठेवली शोमरोनमध्ये अशेरा देवतेच स्तभं त्यांनी ठेवलेच.
7अरामच्या 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. 9पुढे
यहोआहाज मरण पावला आिण पूवर्जांसमवेत त्याचे दफन झाले.
शोमरोनमध्ये लोकांनी त्याला पुरले. त्याचा मुलगा योवाश (िंकवा
यहोआश) त्याच्या जागी राज्य करु लागला. 10यहोआहाजचा मुलगा
योवाश शोमरोनमध्ये इस्राएलच्या राजा झाला. यहूदाचा राजा योवाश
याचे ते सदितसावे वषर् होते. योवाशने इस्राएलवर सोळा वषेर् राज्य केले.
11परमेश्वराने 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. 13योवाशच्या िनधनानतंर त्याचे आपल्या
पूवर्जांशेजारी दफन झाले. यराबाम िंसहासनावर आला आिण योवाशचे
शोमरोनमध्ये इस्राएलच्या राजांबरोबर दफन झाले. 14अलीशा 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?” 15अलीशा योवाशला म्हणाला, “धनुष्य
आिण काही बाण घे.”तेव्हा योवाशने धनुष्य व काही बाण घेतले
16अलीशा मग राजाला म्हणाला, “धनुष्यावर हात ठेव.” योवाशने
त्याप्रमाणे केले. अलीशाने मग आपले हात राजाच्या हातांवर ठेवले.
17अलीशा 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.” 18अलीशा
पुढे म्हणाला, “बाण घे.” योवाशने ते घेतले. अलीशाने मग इस्राएलच्या
राजाला भूमीवर बाण मारायला सांिगतले.योवाशने जिमनीवर तीन बाण
मारले. मग तो थांबला. 19अलीशा 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.” 20अलीशाने देह ठेवला आिण
लोकांनी त्याला पुरले.पुढे वसंतात मवाबी सनै्यातील काहीजण
इस्राएलला आले. लढाईनतंर लूट करायला ते आले होते. 21काही
इस्राएली लोक एका मृताला पुरत असताना त्यांनी या सिैनकांना पािहले.
तेव्हा त्या लोकांनी अलीशाच्या कबरीतच तो मृतेदेह टाकला आिण पळ
काढला. अलीशाच्या अस्थींना त्या देहाचा स्पशर् होताच तो मृत पुन्हा
िजवंत झाला आिण आपल्या पायावर उभा रािहला. 22यहोआहाजच्या
कारिकदीर्मध्ये अरामचा राजा हजाएल याने इस्राएलचा छळ केला होता.
23पण 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.
24अरामचा राजा हजाएल मरण पावला. त्याच्यानतंर बेन - हदाद राज्य
करु लागला. 25मृत्यूपूवीर् 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.

योवाशचा मुलगा अमस्या यहुदाचा राजा झाला. तेव्हा
इस्राएलचा राजा यहोआहाज याचा मुलगा योवाश गादीवर
आल्याला दसुर ेवषर् होते. 2अमस्या राज्य करु लागला

तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. अमस्याने यरुशलेममध्ये एकोणतीस वषेर्
राज्य केले. अमस्याच्या आईचे नाव यहोअदान. ही यरुशलेमची होती.
3परमेश्वराच्या 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 असातानाच,
आपल्या वडीलांचे मारकेरी असलेल्या अिधकाऱ्यांचा त्याने वध केला.
6पण 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 “चकथेल” ठेवले अजूनही ते त्याच नावाने ओळखले जाते.
8इस्राएलचा 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
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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.
10अदोमचा तू पराभव केलास हे खर ेपण त्या िवजयाने तू जन्मत्त झाला
आहेस. पण आहेस ितथेच राहून बढाया मार. स्वत:ला संकटात लोटू
नको. हे ऐकले नाहीस तर तुझा आिण तुझ्याबरोबर यहूदाचाही पाडाव
होईल.” 11योवाशच्या या इषाऱ्याकडे अमस्याने दलुर्क्ष केले. तेव्हा
यहूदातील बेथ-शेमेश या िठकाणी इस्राएलचा राजा योवाश यहूदाचा
राजा अमस्या याच्या समोर लढाईला उभा ठाकला. 12इस्राएलने
यहूदाचा पराभव केला. यहूदातील एकूण एक सवर् माणसांनी आपापल्या
तबंूत पळ काढला. 13अहज्यापुत्र 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.
14पण परमेश्वराच्या मिंदरातील आिण राजवाड्याच्या खिजन्यातील
सोने, चांदी आिण सवर् पात्रे योवाशने लुटाली. तसेच येथील सवर्
माणसांना बिंदवान केले. मगच तो शोमरोनला परतला. 15यहूदाचा राजा
अमस्या याच्याशी झालेल्या या लढाईतील पराक्रमाबरोबरच योवाशने
केलेल्या इतर महान कृत्यांचीही नोंद “इस्राएलच्या राजांचा इितहास” या
पुस्तकात केलेली आहे. 16योवाश मरण पावला आिण आपल्या
पूवर्ंजांना जाऊन िमळाला. इस्राएलच्या राजांशेजारी शोमरोनमध्ये त्याचे
दफन झाले. योवाशनतंर त्याचा मुलगा यराबाम गादीवर आला.
17इस्राएलचा 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.
19अमस्यािवरुध्द 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
20लोकांनी अमस्याचा मृतदेह घोड्यावर लादनू परत आणला.
दावीदनगरात यरुशलेम येथे आपल्या पूजर्जांच्या समवेत त्याचे दफन
झाले. 21मग 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. 23इस्राएलचा
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. 24यराबामने
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. 26इस्राएलचे दास काय िंकवा स्वततं्र माणसे काय, सवर्च
अडचणीत आलेले आहेत, हे परमेश्वराने पािहले. यातला कोणीच
इस्राएलला वर आणण्याच्या पात्रतेचा नाही हे त्याने ओळखले
27इस्राएलचे 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 नगरे
यहूदाच्या ताब्यात होती) 29यराबाम मरण पावला आिण आपल्या
पूवर्जांना जाऊन िमळाला. यराबामचा मुलगा जखऱ्या राजा म्हणून
गादीवर आला.

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. 3अजऱ्याचे वतर्न आपल्या वडीलांप्रमाणेच
परमेश्वराने सांिगतले तसे उिचत होते. आपले वडील अमस्या जसे वागले

तसाच हाही वागला. 4परतंु उंचस्थानावरील पूजास्थळे त्याने नष्ट केली
नाहीत. त्या िठकाणी लोक यज्ञ करीत तसेच धूप जाळीत.
5परमेश्वराच्या 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. 6अजऱ्याने जे केले ते सवर् ‘यहूदाच्या
राजांचा इितहास’ या पुस्तकात िलहून ठेवलेले आहे. 7अजऱ्याचे िनधन
झाले. दावीदनगरात त्याचे पूवर्जांशेजारी दफन झाले. त्याचा मुलगा
योथाम त्याच्यानतंर राज्यावर आला. 8यराबामचा मुलगा जखऱ्या याने
इस्राएलवर शोमरोनमध्ये सहा मिहने राज्य केले. यहूदाचा राजा अजऱ्या
याच्या कारिकदीर्चे तेव्हा अडितसावे वषर् होते. 9जखऱ्याने परमेश्वराच्या
दृष्टीने िनिषध्द अशी कृत्ये केली. याबाबतीत तो आपल्या पूवर्जांप्रमाणेच
वागला. नबाटचा मुलगा यराबाम याने इस्राएलला जी पापे करायला
लावली तीच याने केली. 10मग याबेशचा मुलगा शल्लमू याने
जखऱ्यािवरुध्द कट केला. इब्लाममध्ये त्याने जखऱ्याला ठार केले.
आिण स्वत: राज्यावर आला. 11जखऱ्याने ज्या काही इतर गोष्टी केल्या
त्या ‘इस्राएलच्या राजांचा इितहास’ या पुस्तकात िलिहलेल्या आहेत.
12अशा रीतीने परमेश्वराचा शब्द खरा ठरला. येहूच्या चार िपढ्या
इस्राएलवर राज्य करतील असे परमेश्वराने येहूला सांिगतले होते.
13याबेशाचा मुलगा शल्लमू इस्राएलचा राजा झाला तेव्हा उज्जीया
यहूदाचा राजा झाल्याला एकोणचािळसावे वषर् चालू होते. शल्लमूने
शोमरोनमध्ये एक मिहना राज्य केले. 14गादीचा मुलगा मनहेम
ितरसाहून शोमरोनमध्ये आला त्याने शल्लमूला ठार केले. मग मनहेम
स्वत: राजा झाला. 15शल्लमूने जे केले ते सगळे, तसेच त्याने
जखऱ्यािवरुध्द केलेला कट ‘इस्राएलच्या राजांचा इितहास’ या पुस्तकात
िलिहलेले आहे. 16शल्लमूच्या मृत्यूनतंर मनहेमने ितफसाहचा तसेच
त्याच्या भोवतालच्या प्रदेशाचा पाडाव केला. लोकांनी नगराची वेस
उघाडायला िवरोध केला तेव्हा त्यांनाही नेस्तनाबुत करुन त्याने गभर्वती
िस्त्रयांनाही कापून काढले. 17यहूदाचा राजा अजऱ्या याच्या
एकोणचािळसाव्या वषार्त गादीचा मुलगा मनहेम इस्राएलवर राज्य करु
लागला. मनहेमने शोमरोनमध्ये दहा वषेर् राज्य केले. 18मनहेमने
परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै अशी कृत्ये केली. नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या
ज्या पापांमुळे इस्राएलचा अध:पात झाला तीच पापे मनहेमने केली.
19अश्शूरचा राजा पूल इस्राएलवर चाल करुन आला. तेव्हा पूलने
आपल्याला पािंठबा द्यावा आिण आपले राज्य बळकट करावे या इराद्याने
मनहेमने पूलला पचंाहत्तर पौंड चांदी िदली. 20हा पसैा उभा करायला
मनहेमने श्रीमतं आिण वजनदार लोकांवर कर बसवला. प्रत्येकाला त्याने
वीस औसं चांदी करद्यापाने द्यायला लावली. मग ही रक्कम त्याने
अश्शूरच्या राजाला िदली. तेव्हा अश्शूरचा राजा परत िफरला.
इस्राएलमध्ये तो रािहला नाही. 21मनहेमच्या पराक्रमांची नोंद
‘इस्राएलच्या राजांचा इितहास’ या पुस्तकात आहे. 22मनहेम मरण
पावला आिण आपल्या पूवर्जांना िमळाला. त्याच्यानतंर त्याचा मुलगा
पेकह्या नवीन राजा झाला. 23अजऱ्याच्या यहूदावरील राज्याच्या
पन्नासाव्या वषीर् मनहेमचा मुलगा पेकह्या शोमरोन मधून इस्राएलवर राज्य
करु लागला. त्याने दोन वषेर् राज्य केले. 24परमेश्वराने जे करु नका
म्हणून सांिगतले ते पेकह्याने केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या ज्या
पापांमुळे इस्राएलचे अध:पतन 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. 27 रमाल्याचा मुलगा
पेकह इस्राएलवर राज्य करु लागला तेव्हा यहूदाचा राजा अजऱ्या याचे
बावन्नावे वषर् होते. पेकहाने वीस वषेर् राज्य केले. पेकहाची कारकीदर्
28 पेकहाने परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै अशी कृत्ये केली. नबाटचा मुलगा
यारबाम याच्या पापांनी इस्राएलचा अध:पात झाला. पेकह त्याच मागार्ने
गेला. 29अश्शूरचा 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
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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. 32उज्जीयाचा
मुलगा योथाम यहूदावर राज्य करु लागला तेव्हा रमाल्याचा मुलगा पेकह
इस्राएलमध्ये राज्यावर आल्यावर दसुर ेवषर् चालू होते. 33योथाम तेव्हा
पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेममध्ये सोळा वषेर् राज्य केले.
सादोकची मुलगी यरुशा ही त्याची आई. 34आपले वडील उज्जीया
यांच्या प्रमाणेच योथामही परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य अशी कृत्ये करत
होता. 35पण 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. 37अरामचा राजा रसीन आिण
रमाल्याचा मुलगा पेकह यांना याच वेळी परमेश्वराने यहूदावर चालून
जायला उद्यक्त केले. 38योथाम मरण पावला आिण आपल्या
पूवर्जांशेजारी त्याचे दफन झाले. दावीद नगर या आपल्या पूवर्जांच्या
नगरात त्याला पुरले. त्याच्या नतंर त्याचा मुलगा आहाज नवा राजा
झाला.

रमाल्याचा मुलगा पेकह इस्राएलचा राजा होता. त्याच्या
सतराव्या वषीर् योथामचा मुलगा आहाज यहूदाचा राजा
झाला. 2आहाज तेव्हा वीस वषार्ंचा होता. त्याने

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 अग्रीतून 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. 5अरामचा 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. 6अरामचा 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. 7अश्शूरचा 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.” यहूदाचा
राजा आहाज 8आहाजने याखेरीज परमेश्वराच्या मिंदरातले आिण
राजवाड्याच्या खिजन्यातले सोनेरुपे बाहेर काढले. ते त्याने अश्शूरच्या
राजाला नजराणा म्हणून पाठवले. 9अश्शूरच्या राजानेही आहाजच्या
हाकेला प्रितसाद िदला आिण िदिमष्कावर स्वारी केली. िदिमष्क सर
करुन तेथील लोकांना त्याने कीर येथे पकडून नेले. रसीनलाही त्याने
ठार केले. 10अश्शूरचा 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. 13होमापर्ण आिण धान्यापर्णही केले. पेयापर्ण केले तसेच
शांितअपर्णाचे रक्तही वेदीवर िंशपडले. 14आत्ताची वेदी आिण
परमेश्वराचे प्राथर्नामिंदर यांच्यामध्ये परमेश्वरासमोर जी िपतळी वेदी होती
ती आहाजने ितथून हलवली आिण आपल्या वेदीच्या उत्तरलेा आणून
ठेवली. 15मग 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.” 16उरीया याजकाने राजाची आज्ञा मानून त्याप्रमाणे सवर्काही
केले. 17आहाजने मग बठैकी कापून त्याचे नक्षीदार कठडे काढून

टाकले. बठैकींची स्नान पात्रे काढून टाकली. िपतळी बलैांवरचा हौद
काढून तो खाली फरसबदंीवर ठेवला. 18शब्बाथ ि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.
20आहाजच्या िनधनानतंर त्याचे दावीदनगरात पूवर्जांशेजारी दफन
करण्यात आले. आहाजनतंर त्याचा मुलगा िहज्कीया नवा राजा झाला.

एलाचा मुलगा होशे हा शोमरोनमधून इस्राएलवर राज्य करु
लागला. तेव्हा यहूदावर आहाजच्या सत्तेचे ते बारावे वषर्
होते. होशेने नऊ वषेर् राज्य केले. 2परमेश्वराने ज्या कृत्यांचा

िनषेध केला होता तीच कृत्ये होशेने केली. पण या पूवीर्च्या इस्राएलांच्या
राजांइतकी होशेची कारकीदर् वाईट नव्हती. 3अश्शूरचा राजा शल्मनेसर
होशेवर चाल करुन आला. तेव्हा होशे शल्मनेसरचा मांडलीक बनला.
त्याला होशेने आपले रक्षण करावे म्हणून कर िदला. 4पण 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. 5मग
अश्शूरचा राजा इस्राएलमधून चाल करत शोमरोनमध्ये येऊन ठेपला.
त्याने शोमरोनशी तीन वषेर् लढा िदला. 6होशेच्या 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. 7परमेश्वर 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. 8इतर लोकांचे ते अनुकरण करु लागले. त्या लोकांना परमेश्वराने
इस्राएलीखातर तेथून हुसकावू लावले होते. िशवाय देवाऐवजी इस्राएल
लोकांनी राजाची सत्ता पत्करली. 9इस्राएल लोकांनी परमेश्वर
देवािवरुध्द ज्या गोष्टी चोरुन केल्या त्या िनिषध्द होत्या.लहान
गावापासून मोठ्या शहरापयर्ंत सवर् िठकाणी त्यांनी उंचस्थानावरील
पुजास्थळे बांधली. 10प्रत्येक टेकडीवर आिण िहरव्यागार झाडाखाली
त्यांनी स्मृितस्तभं आिण अशेराचे खांब उभारले. 11या 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.
13इस्राएल 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.”
14पण लोकांनी या सांगण्याकडे दलुर्क्ष केले. आपल्या पूवर्जांसारखाच
आडमुठेपणा त्यांनी केला. त्यांच्या पूवर्जांचा देव परमेश्वरा ह्यावर त्यांचा
िवश्वास नव्हता. 15या लोकांनी परमेश्वराने पूवर्जांशी केलेले करार आिण
िनयम धुडकावून लावले. परमेश्वराने बाजवून 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 होत तेच ही राष्ट्र े करत होती.
16परमेश्वर देवाच्या आज्ञा पाळणे इस्राएल लोकांनी अिजबातच
थांबवले. त्यांनी वासरांच्या दोन सुवणर्मूतीर् केल्या, अशेराचे खांब
उभारले, आकाशातील सवर् ताऱ्यांची आिण बालदेवतेची त्यांनी पूजा
केली. 17आपल्या पोटच्या मुलामुलींचा अिग्नत बळी िदला. भिवष्याचे
कुतूहल शमवण्यासाठी जादटूोणा आिण मतं्रततं्र यांचा अवलबं केला.
परमेश्वराने ज्या कृत्यांचा िधक्कार केला तेच करण्यापायी स्वत:लाही
िवकले आिण परमेश्वराचा कोप ओढवून घेतला. 18या गोष्टींनी परमेश्वर
कु्रध्द झाला आिण त्याने यहूदाचे घराणे वगळता सवर् इस्राएलांना नामशेष
करुन टाकले. 19पण यहूदातील लोकांनीही परमेश्वराच्या आज्ञा
मानल्या नाहीत. त्यांनी इस्राएल लोकांचा िकत्ता िगरवला. 20परमेश्वराने

2 राजे 15:30 203 2 राजे 17:20



18

सवर् इस्राएल लोकांचा िधक्कार केला. त्यांना संकटात लोटले. इतरांकरवी
त्यांचा नाश केला आिण अखेर इतरत्र हाकलून दृष्टीआड केले.
21दावीदाच्या घराण्यापासून परमेश्वराने इस्राएल लोकांना तोडले. तेव्हा
इस्राएल लोकांना नबाटचा मुलगा यराबामयाला राजा केले. यराबामने
लोकांना परमेश्वरापासून आणखी दरू ओढले यराबामने त्यांना मोठ्या
पातकाचे धनी केले. 22यराबामच्या पावलांवर पाऊल ठेवून इस्राएल
लोकांनी पापे केली. 23परमेश्वराने 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.
आजतगायत ते ितथेच आहेत. 24अश्शूरच्या 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. 25या लोकांनी त्या प्रदेशात राहू लागल्यावर
परमेश्वराचा मान राखला नाही. तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला करायला
परमेश्वराने त्यांच्यावर िंसह सोडले. या िंसहांनी काहीजणांचा बळी
घेतला. 26काही 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.” 29पण या लोकांनी
स्वत:च्या दवैतांच्या मूतीर् बनवल्या आिण शोमरोन मधील लोकांनी
बांधलेल्या उंचस्थानावरील पुजास्थळामध्ये त्या ठेवल्या. सवर्त्र त्यांनी
असेच केले. 30बाबेलमधल्या लोकांनी सुक्कोथ बनोथ ही दवैते केली.
कूथातील लोकांनी नेरगल केला. हमाथमधील लोकांनी अशीमा केली,
31अळी या लोकांनी िनभज आिण ततार्क केले. सफरावी यांनी आपले
दवैत अद्रम्मेलेक आिण अनम्मेलेक यांच्याप्रीत्यथर् आपल्या मुलांचा बळी
िदला. 32पण तरी त्यांनी परमेश्वरािवषयी आदर बाळगला.
उंचस्थानातील पुजास्थळांसाठी त्यांनी आपल्यातूनच याजक िनवडले.
ितथे हे याजक यज्ञ करीत. 33परमेश्वरािवषयी आदर बाळगून ते
आपापल्या दवैतांचीही पूजा करीत. आपल्या पूवीर्च्या राष्ट्र ांत ते करीत
तसेच इथेही करीत. 34आजही 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. 35परमेश्वराने इस्राएल लोकांशी करार केला होता.
त्यात परमेश्वर म्हणाला होता, “इतर दवैतांची पूजा सेवा तुम्ही करता
कामा नये त्यांच्यासाठी यज्ञ करता कामा नयेत. 36फक्त 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. 38मी तुमच्याशी केलेल्या
कराराचा िवसर पडू देऊ नका. इतर दवैतांच्या भजनी लागू नका.
39फक्त परमेश्वर देवालाच भजा. तरच तो तुम्हाला सवर् संकटांतून
सोडवील.” 40पण इस्राएल लोकांनी हे ऐकले नाही. ते पूवीर्प्रमाणेच
वागत रािहले. 41आता ती इतर राष्ट्र े परमेश्वराचा आदर ठेवतात पण
स्वत:च्या देवतांच्या मूतीर्चीही पूजा करतात. त्यांची मुले बाळे, नातवंडे
आपल्या पूवर्जांचेच अनुकरण करत रािहली. ती आजतागायत तशीच
वागत आहेत.

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. 3आपला 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. 5इस्राएलचा 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. 7परमेश्वर
ि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. 9अश्शूरचा 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.
10तीन वषार्ंनी शल्मनेसरने शोमरोन घेतले. यहूदाचा राजा िहज्कीया
याच्या सहाव्या वषीर् हे झाले. (आिण अथार्तच इस्राएलचा राजा होशे
याच्या नवव्या वषीर्) अश्शूरांचा शोमरोनला वेढा 11अश्शूरच्या राजाने
इस्राएल लोकांना कैद करुन अश्शूरला नेले. त्यांना त्याने हलहा येथे,
गोजनमधील हाबोर नदीजवळ आिण मेदी नगरांमध्ये ठेवले. 12इस्राएल
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. 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. 16परमेश्वराच्या
मिंदराचे दरवाजे आिण खांब सोन्याच्या पल्याने मढवले होते ते सवर्
काढून िहज्कीयाने घेतले आिण हे सोने अश्शूरच्या राजाला िदले.
17अश्शूरच्या 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)
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?
20तुझ्या तोंडचे शब्द पोकळ, अथर्हीन आहेत. तू म्हणालास,
“लढाईसाठी पुरशेी मसलत आिण सामथ्यर् माझ्याजवळ आहे.” पण
माझ्यापासून फुटून िनघाल्यापासून तुला कोणाचा आधार आहे?
21काठी 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. 22तू 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. 23आता माझा स्वामी अश्शूराचा राजा
याच्याशी हा करार कर. तुझ्याकडे घोड्यांवर स्वार व्हायला माणसे
असतील तर मी तुला दोन हजार घोडे द्यायचे कबूल करतो. 24माझ्या
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स्वामीच्या सवार्त किनष्ठ सेवकाचा देखील तू पराभव करु शकणार
नाहीस. रथ आिण घोडेस्वार यांच्यासाठी तू िमसरवर अवलबंून आहेस.
25मी 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.” 27पण रब-शाके त्यांना म्हणाला, “परमेश्वराने काही
मला फक्त तुझ्याशी आिण तुझ्या राजाशी बोलायला पाठवलेले नाही
तटबदंीवरील लोकांशीही मी बोलतो आहे. तुमच्याबरोबरच त्यांनाही
स्वत:चे मलमूत्र चाटायची वेळ येणार आहे.” 28मग 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.’ 30तो म्हणतो तसे
परमेश्वरावर िवसंबून राहू नका. िहज्कीया तुम्हाला सांगतो, ‘परमेश्वर
आपल्याला वाचवील. अश्शूरचा राजा आपल्या शहराजा पराभव करु
शकणार नाही.’ 31पण िहज्कीयाचे ऐकू नका.“कारण अश्शूरचा राजा
म्हणतो ‘माझ्याशी तह करा आिण माझ्याकडे या. तसे केलेत तर
आपापल्या द्राक्षवेलीवरची, अिंजराच्या झाडावरची फळे तुम्हाला
खायला िमळतील. स्वत:च्या िविहरीचे पाणी प्यायला िमळेल.
32तुमच्या भूमीसारख्याच दसुऱ्या भूमीत मी तुम्हाला घेऊन जाईपयर्ंत
तुम्ही असे वागा. तरच तुम्ही जगाल; मरणार नाही. आिण िहज्कीयाचे
ऐकू नका. तो तुमचे ह्दयपिरवतर्न करु पाहात आहे. ‘परमेश्वर
आपल्याला वाचवेल’ असे तो म्हणतो. 33इतर 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, इळ्व यांची दवैते कुठे गेले? त्यांनी शोमरोनचे
माझ्यापासून रक्षण केले का? नाही. 35इतर राष्ट्र ांच्या दवैतांनी आपापली
भूमी माझ्यापासून सुरिक्षत ठेवली का? नाही माझ्याहातून परमेश्वर
यरुशलेम वाचवणार का? नाही.” 36पण लोक गप्पच होते. ते
सेनापातीला 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.

राजा िहज्कीयाने सवर् हकीकत ऐकली. द:ुख आिण उद्वेग
यांच्या भरात त्याने अगंावरची वस्त्रे फाडली आिण जाडेभरडे
कपडे घालून तो परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. 2कारभारी

एल्याकीम, िचटणीस शेबना आिण वडीलधार ेयाजक यांना िहज्कीयाने
आमोजचा मुलगा यशया या संदेष्ट्यांकडे 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. 6यशया त्यांना म्हणाला,
“िहज्कीयाला हा िनरोप द्या. ‘परमेश्वर म्हणतो माझ्या टवाळीचे जे उद्गार
अश्शूरच्या राजाच्या सेनापतींनी काढले त्याने घाबरुन जाऊ नका. 7मी
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.”‘ 8अश्शूराचा 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. 10यहूदाचा राजा िहज्कीयाला

सांगा “तुम्ही ज्या परमेश्वरावर िवसंबून आहात त्याच्याकडून फसगत
करुन घेऊ नका. तो म्हणतो, ‘अश्शूरचा राजा यरुशलेमचा पराभव
करणार नाही.’ 11अश्शूरच्या 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. 13हमाथ, अपार्द, सफरवाईम,
हेना आिण इळा यांचे राजे कुठे आहेत? त्यांचा पार धुळा उडाला आहे.”
14 िहज्कीयाने जासूदांच्या हातून पत्र घेऊन ते वाचले. मग परमेश्वराच्या
मिंदरात जाऊन परमेश्वरापुढे ते उघडून ठेवले. 15परमेश्वराची 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, 16परमेश्वरा, माझे म्हणणे ऐक आपले डोळे उघड आिण हे पत्र
पाहा. सन्हेरीबची िजवंत परमेश्वराचा अवमान करणारी वचने पाहा.
17खरोखरच परमेश्वराचा अवमान करणारी वचने पाहा. 17खरोखरच
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.”
20आमोजचा मुलगा यशया याने िहज्कीयाला िनरोप पाठवला की,
“इस्राएलचा परमेश्वर देव असे म्हणतो, ‘अश्शूरचा राजा सन्हेरीब याच्या
िवषयी तू केलेले गाऱ्हणे मी ऐकले आहे.’ 21 “सन्हेरीबबद्दल परमेश्वराचा
असा िनरोप आहे. सीयोनच्या (म्हणजेच यरुशलेमच्या) कुमारी कन्येने
तुला तुच्छ लेखून तुझा अपमान केला आहे. यरुशलेम कन्या तुझी पाठ
वळली की तुझा उपहास करते. 22पण तू कोणाचा अपमान केलास?
कोणाला क:पदाथर् लेखलेस? तू हे कोणािवरुध्द बोललास? इस्राएलच्या
पिवत्र परमेश्वरािवरुध्द तू गेलास. त्याच्यापेक्षा वरचढ असल्याच्या
आवेशात तू असा वागलास. 23परमेश्वराचा 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. 24मी िविहरी खणल्या आिण नव्या
नव्या िठकाणांचे पाणी प्यालो. िमसरमधील नढ्या सुकवून तो प्रदेश मी
पादाक्रांत केला.” 25तू 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. 27तू कधी स्वस्थ बसतोस, कधी लढाईवर जातोस
आिण कधी घरी परततोस, तसेच माझ्यािवरुध्द कधी उठतोस ते मला
माहीत आहे. 28माझ्या ि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.” 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 स्वत: पेरणी कराल त्यातून धान्य काढा.
द्राक्षाची लागवड करा आिण द्राके्ष खा. 30यहूदाच्या घराण्यातील
उरल्यासुरल्या लोकांचा वंश वाढेल. 31कारण 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
शहरच्या तटबदंीवर हल्ला करण्यासाठी तो कचऱ्याचे ढीग रचणार नाही.
33तो आल्या वाटेने परत जाईल. या शहरात तो येणार नाही असे
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परमेश्वर म्हणतो. 34या नगराचे रक्षण करुन त्याला मी वाचवीन.
माझ्यासाठी आिण माझा सेवक दावीद याच्यासाठी मी हे करीन.” 35 त्या
रात्री परमेश्वराचा दतू बाहेर पडला आिण त्यांने 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
अराराटया देशात िनघून गेले. सन्हेरीबच्या जागी त्याचा मुलगा एसर-
हद्दोन राज्य करु लागला.

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, िहज्कीया मरणासन्न अवस्थेत 3 “परमेश्वर, मी तुझी मन:पूवर्क
सेवा केली आहे हे लक्षात असू दे. तुझ्या दृष्टीने जे उिचत तेच मी केले.”
एवढे बोलून तो ओक्साबोक्शी रडला. 4यशया मधला चौक ओलांडून
जाण्यापूवीर्चा 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 तुझी अश्रू पािहले. तेव्हा मी तुला बरे
करतो ितसऱ्या िदवशी तू परमेश्वराचे मिंदर चढून जाशील. 6तुला मी
आणखी पधंरा वषर् आयषु्य िदले आहे. अश्शूरच्या राजाच्या हातून तुझी
आिण या नगराची मी सोडवणूक करीन. या नगराचे मी रक्षण करीन
स्वत:साठी तसेच माझा सेवक दावीद याला मी िदलेल्या वचनासाठी मी
हे करीन.”‘ 7मग यशया म्हणाला, “अजंीराचे िमश्रणकरुन 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?” 9यशया म्हणाला, “तुला
काय हवे बोल. सावली दहा पावले पुढे जाऊ देकी 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.” 11मग यशयाने
परमेश्वराची प्राथर्ना केली आिण परमेश्वराने सावली दहा पावले मागे
घेतली. िजथून ती पुढे गेली होती ितथेच ती पूवर्वत आली. 12यावेळी
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. 14 तेव्हा यशया संदेष्ट राजाकडे येऊन म्हणाला, “हे
लोक कोण? त्यांचे काय म्हणणे आहे?”िहज्कीया म्हणाला, “हे फार
लांबच्या प्रांतातून बाबेलमधून आले आहेत.” 15यशयाने ि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. 17तुझ्या 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. 18बाबेलचे लोक तुझ्या
मुलांना घेऊन जातील. ती मुले बाबेलच्या राजावाड्यात खोजे बनून
राहतील.” 19 तेव्हा िहज्कीया यशायाला म्हणाला, ‘परमेश्वराचे म्हणणे
योग्यच आहे.’ तो पुढे म्हणाला, “िनदान माझ्या कारिकदीर्त तरी शांतता
लाभेल ना?” 20शहराला 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.

मनश्शे राज्य करु लागला तेव्हा तो बारा वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेमवर पचंावन्र वषेर्, राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
हेफसीबा. 2परमेश्वराने 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. 4परमेश्वराच्या मिंदरात त्याने इतर देवतांच्या
पूजेसाठी वेद्याग बांधल्या. (आपल्या नावाप्रीत्यथर् परमेश्वराने हे मिंदर
केले होते.) 5या खेरीज या मिंदराच्या दोन्ही चौकांत मनश्शेने
आकाशातील नक्षत्रांसाठी वेद्या बांधल्या. 6आपल्या मुलाचाच बळी
देऊन मनश्शेने त्याला वेदीवर जाळले.जादटूोणा, मतं्रततं्र, भुतखेंतं
यांच्यामाफर् त भिवष्य जाणून घ्यायचा मनश्शेला नाद होता.परमेश्वराने जे
जे गरै म्हणून सांिगतले ते ते मनश्शे करत गेला. त्याने परमेश्वराचा कोप
झाला. 7मनश्शेने 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.
8इस्राएल लोकांना या भूमीतून बाहेर पडावे लागू नये याची मी दक्षता
घेईल. माझ्या सवर् आज्ञा तसेच मोशेची िशकवण त्यांनी ततंोततं पाळली
तर त्यांची इथेच या भूमीत वसती राहील.” 9पण 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. 13शोमरोनचे
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. 15मी 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.”‘
17मनश्शेची पापे आिण इतर कृत्ये ‘यहूदाच्या राजांचा इितहास’ या
पुस्तकांत िलिहलेली आहेत. 18मनश्शे 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. 19आमोन राज्य करु लागला तेव्हा बावीस
वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर दोन वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव
मशुल्लेमेथ ही यटबा येथील हारुस याची मुलगी. 20आपले वडील मनश्शे
यांच्याप्रमाणेच आमोननेही परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै कृत्ये केली. 21तो
आपल्या वडीलांसारखाच होता. वडीलांनी ज्या देवतांची पूजाअचार् केली
त्यांचीच पूजा आमोननेही आरभंली. 22आपल्या पूवर्जांचा परमेश्वर देव
याचा मागर् त्याने सोडला आिण परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द वागला.
23आमोनच्या सेवकांनी त्याच्यािवरुध्द कट करुन त्याच्या घरातच
त्याला ठार केले. 24आिण ज्यांनी आमोनशी िफतुरी केली त्या सेवकांना
देशातील लोकांनी िजवे मारले. मग आमोनचा मुलगा योशीया याला
लोकांनी राजा केले. 25आमोनने जी इतर कृत्ये केली ती सवर् “यहूदाच्या
राजांचा इितहास” या पुस्तकात िलहून ठेवलेली आहेत. 26उज्जाच्या
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बागेत आमोनचे दफन करण्यात आले. आमोनचा मुलगा योशीया राजा
झाला.

योशीया राज्य करु लागला तेव्हा आठ वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये एकतीस वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव
यदीदा. ती बसकथमधील अदाया याची मुलगी. 2योशोयाचे

वतर्न परमेश्वराला पटेल असेच होते. आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रमाणे
तो चालला. परमेश्वराच्या िशकवणकुी प्रमाणेच वागला. देवाला जसे
पािहजे तेच त्याने केले. 3मशुल्लामचा मुलगा असल्या याचा मुलगा
शाफान िचटणीस याला योशीया राजाने 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. 5परमेश्वराच्या मिंदराच्या
कामावर देखेरख करणाऱ्यांना याजकांनी यातील पसेै द्यावेत. मिंदराची
दरुुस्ती करणाऱ्या कारािगरांना देण्यासाठी या पशैाचा िविनयोग व्हावा.
6सुतार, गवंडी, पाथरवट यांना तसेच लाकूड घेणे, िचर ेघडवणे यासाठी
पसेै द्यावेत. 7 िदलेल्या पशैाचा िहशेब मागू नये कारण ही मडंळी
िवश्वसनीय आहे.” 8महायाजक िचटणीस शाफान याला म्हणाला, “मला
परमेश्वराच्या मिंदरात िनयमशास्त्राचे पुस्तक सापडले आहे.” मग ते
पुस्तक याजक िहल्कीयाने शाफानला िदले. शाफानने ते वाचले.
9शाफानने परत येऊन राजाला सवर् वतर्मान सांिगतले. तो म्हणाला,
“तुझ्या सेवकांनी मिंदरातील सवर् पसैा एकत्र करुन तो परमेश्वराच्या
मिंदराच्या कामावर देखरखे करणाऱ्यांना त्यांनी िदला आहे.” 10पुढे
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.
12मग 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. 14मग
ि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. 17यहूदाच्या 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. 19तू 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. 20ती 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.

राजा योशीया याने यहूदा आिण यरुशलेम येथील सवर्
विडलधाऱ्यांना िनरोप पाठवून बोलावून घेतले. 2मग राजा
परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. त्याच्या मागोमाग यहूदा आिण

यरुशलेम येथे राहणार ेलोकही गेले. अगदी सामान्य माणसापासून
याजक, संदेष्टे यांच्यासारख्या महत्वाच्या वयक्तीपयर्ंत झाडून सवर्जण

राजाच्या बरोबर गेले. मग राजाने परमेश्वराच्या मिंदरात सापडलेले
कराराचे पुस्तक काढून त्यातील सवर् वचने सगळ्यांना ऐकू जातील अशी
वाचली. 3स्तभंाजवळ 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. 4मग
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. 5यहूदाच्या
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 सरसर् धूप जाळत होते. बाल, सूयर्, चंद्र, नक्षत्रे आिण
आकाशातील इतर तार ेयांच्यासाठी ते धूप जाळत. मग िहज्कीयाने या
याजकांवर बदंी घातली. 6योशीयाने 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. 7परमेश्वराच्या मिंदरातील
पुरुषवेश्यांची घर ेयोशीयाने उद्ध्वस्त केली. बायकाही या घरांचा वापर
करत आिण अशेरा या देवतेच्या सन्मानाथर् लहान तबंू आच्छादने करत
असत. 8याजक 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. 9आिण 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. 11पूवीर्च्या राजांनी
परमेश्वराच्या मिंदराच्या प्रवेशद्वाराशी एक रथ आिण काही घोडे ठेवलेले
होते. नाथान-मेलेक या अिधकाऱ्याच्या खोलीजवळ ही जागा होती. हे
घोडे आिण रथ सूथर् दवैतांच्या सन्मानाथर्होते. योशीयाने हे घोडे तेथून
हलवले आिण रथ जाळून टाकला. 12आहाजच्या 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. 13यरुशलेमजवळच्या िवध्वंसिगरी नावाच्या पहाडावर राजा
शलमोनने काही उच्चस्थाने पूवीर् बांधली होती. पहाडाच्या ती दिक्षणेला
होती. िसद्न्यांची 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. 15नबाटचा 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.
16योशीयाने 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. 17योशीयाने ि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
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योशीया म्हणाला, “या थडग्याला धक्का लावू नका तेथील अस्थी हलवू
नका.” 19शोमरोनच्या 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. 20शोमरोन 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.यहूदाचे लोक
वल्हांडण साजर ेकरतात 21 राजा योशीयाने सवर् लोकांना आज्ञा केली,
“करारात िलिहले आहे त्या पध्दतीने तुमच्या परमेश्वर देवासाठी
वल्हांडण सण साजरा करा.” 22इस्राएलवर न्यायाधीश राज्य करत होते
तेव्हापासून लोकांनी वल्हांडण सण अशा पध्दतीने साजरा केला नव्हता.
यहूदाच्या िंकवा इस्राएलच्या कोणत्याही राजाने त्यािनिमत्त उत्सव केला
नव्हता. 23योशीयाचे राजा म्हणून अठरावे वषर् चालू असताना लोकांनी
परमेश्वरासाठी हा सण साजरा केला. 24यहूदा 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. 25योशीयासारखा राजा यापूवीर् झाला नव्हता.
योशीया पूणर्पणे परमेश्वराचा उपासक बनला मोशेच्या कराराचे पालन
योशीयाइतक्या काटेकोरपणे कुठल्याच राजाने केले नव्हते. आिण
त्यानतंरही तसा राजा झाला नाही. 26पण तरीही यहूदावरील
परमेश्वराचा राग ओसरला नाही. मनश्शेच्या वतर्नाबद्दल अजूनही त्याला
राग होता. 27परमेश्वर 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. 29योशीयाच्या 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. 30योशीयाच्या 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. 31यहोआहाज तेव्हा तेवीस
वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर तीन मिहने राज्य केले. त्याच्या आईचे
नाव हमूटल िलब्नाच्या ियमर्या याची ती मुलगी. 32यहोआहाज
परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै वागला. त्याचे वतर्न आपल्या पूवर्जांसारखेच
होते. 33फारो-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. 34फारो-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. 35यहोयाकीमने 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. 36यहोयाकीम राजा झाला
तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर अकरा वषेर् राज्य केले.
त्याच्या आईचे नाव जबूदा. ती रुमा येथील पदाया याची मुलगी.
37यहोयाकीमचे वतर्न परमेश्वराला न पटणार ेहोते. आपल्या
पूवर्जांप्रमाणेच तो गरै वागला.

यहोयाकीमच्या काळात बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर यहूदात
आला. यहोयाकीमने तीन वषेर् त्याचे मांडिलकत्व पत्करले
आिण नतंर िफतूर होऊन त्याने बडं केले.

2यहोयाकीमिवरुध्द 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. 3यहूदा आपल्या नजरसेमोरुन नाहीसे
व्हावा म्हणून परमेश्वराच्या आजे्ञने हे झाले. मनश्शेची पापे याला

कारणीभूत होती. 4मनश्शेने अनेक िनरपराध्यांची हत्या केली. सारे
यरुुशलेम त्यांच्या रक्ताने माखले. या पापांना परमेश्वराजवळ क्षमा नव्हती.
5यहोयाकीमने बाकी जे काही केले त्याची नोंद “यहूदाच्या राजांचा
इितहास” या पुस्तकात आहे. 6यहोयाकीमच्या 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. 8यहोयाखीन राजा झाला तेव्हा तो अठरा
वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर तीन मिहने राज्य केले. याच्या आईचे
नाव नेहूष्टा. ती यरुशलेमच्या एलनाथानची मुलगी. 9यहोयाखीनने
आपल्या वडीलांप्रमाणेच परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै वतर्न केले. 10यावेळी
बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याच्या कारभाऱ्यांनी यरुशलेमला वेढा िदला.
11नतंर नबुखद्नेस्सर या नगरात आला. 12यहूदाचा 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. 13यरुशलेमच्या
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. 14नबुखद्नेस्सरने 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. 15यहोयाखीनला नबुखद्नेस्सरने बाबेलला कैदी म्हणून नेले.
राजाची आई, बायका, सेवक, आिण गावातील प्रितिष्ठत लोक यांनाही
त्याने नेले. हे सवर् त्याचे कैदी होते. 16सात हजाराचे सनै्य, एक हजार
कुशल कामगार आिण कारागीर यांनाही त्याने नेले. हे सवर् लोक यधु्दात
वाकबगार, तयार होते. त्यांना त्याने बाबेलला कैदी म्हणून नेले.
17बाबेलच्या 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. 20परमेश्वराच्या
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
ये जा रोखली. मग त्याने नगराभोवती कचऱ्याचे अडसर िनमार्ण केले.
2 िसद्कीयाच्या कारिकदीर्चे अकरावे वषर् उजाडेपयर्ंत हा वेढा चालू
रािहला. 3दषु्काळाने पिरिस्थती िबकट झाली होती. चौथ्या मिहन्याच्या
नवव्या िदवसापयर्ंत नगरातील सामान्य माणसाची अन्नान्नदशा झाली.
4नबुखद्नेस्सरच्या 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. 5बाबेलच्या
सनै्याने त्यांचा पाठलाग केला आिण त्यांना यरीहोजवळ गाठले. तेव्हा
िसद्कीयाचे सनै्य त्याला एकटा सोडून पळून गेले. 6बाबेलच्या 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. 8बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सर याच्या कारिकदीर्च्या एकोिणसाव्या वषीर्, पाचव्या मिहन्यात
सातव्या िदवशी नबुखद्नेस्सर यरुशलेमवर चाल करुन आला. नबुजरदान
हा राजाच्या उत्तम, िनवडक सनै्याचा नायक होता. 9या नबुजरदानने
परमेश्वराचे मिंदर, राजवाडा आिण यरुशलेममधील सवर् घर ेजाळून

2 राजे 23:19 208 2 राजे 25:9



टाकली. मोठमोठे वाडेही त्याने उद्ध्वस्त केले. 10मग बाबेलच्या
सनै्याने यरुशलेमची तटबदंी पाडली. 11नगरात अजून असलेले लोक
नबुजरदानने ताब्यात घेतले आिण त्यांच्यापकैी जे शरण यायला तयार
होते त्यांच्यासह सवार्ंना कैदी म्हणून नेले. 12अगदीच दिरद्री लोकांना
तेवढे त्याने तेथेच राहू िदले. द्राक्षमळे आिण शेतीची देखभाल
करण्यासाठी त्याने त्यांना ितथे ठेवले. 13परमेश्वराच्या मिंदरातील सवर्
िपतळी पात्रांची बाबेलच्या सनै्याने मोडतोड केली. िपतळी खांब,
ढकलगाड्या, मोठमोठी िपतळी घगंाळी यांची मोडतोड करुन ते िपतळ
त्यांनी बाबेलला नेले. 14इतर पात्रे, फावडी, वाती कापण्याच्या कात्र्या,
पळ्या, िपतळी थाळ्या ही परमेश्वराच्या मिंदरातली सवर् उपकरणेही
त्यांनी घेतली. 15अिग्नपात्रे, वाडगे, सोने-चांदीच्या लोभापायी
सोन्यारुप्याची भांडीही नबुजरदानने हस्तगत केली. 16अशाप्रकार,े
नबुजरदानने बळकावलेल्या वस्तू दोन िपतळी स्तभं.एक मोठे िपतळी
घगंाळ परमेश्वराच्या मिंदरासाठी शलमोनने करवून घेतलेल्या
ढकलगाड्या यांत इतके िपतळ होते की त्याचे वजन करणे शक्य नव्हते.
17 (प्रत्येक स्तभंाची उंची सत्तावीस फूट त्यावरील कळस साडेचार फूट
उंचीचे तेही िपतळी असून त्यावर जाळीकाम आिण डािंळबाची नक्षी होती
दोन्ही स्तभं अगदी सारखेच होते). 18नबुजरदानने मिंदरातून खालील
लोकांना नेले मुख्य याजक सराया दयु्यम याजक सफन्या आिण तीन
द्वारपाल 19आिण 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. 20हमाथ प्रदेशातील िरब्ला येथे नबुजरदानने या सवार्ंना
राजासमोर हजर केले. 21 राजाने त्या सवार्ंची तेथे हत्या केली.
अशाप्रकार ेयहूदींना आपल्या भूमीतून बदंीवान म्हणून जावे लागले.

22नबुखद्नेस्सरने 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. 23नथन्याचा 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. 24गदल्याने
या सवार्ना अभय िदले आिण तो त्यांना म्हणाला, “बाबेलच्या
अिधकाऱ्यांचे भय बाळगू नका. या देशातच राहून बाबेलच्या राजाशी
एकिनष्ठ राहा. म्हणजे तुमचे भले होईल.” 25अलीशामचा 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. 26मग सवर्
सनै्यािधकारी आिण लोक िमसरला पळून गेले. बाबेलच्या लोकांच्या
धास्तीने किनष्ठ पदावर असलेल्यापासून शे्रष्ठ पदावर असलेल्यांपयर्ंत
सवर् पळाले. 27पुढे 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. 28यहोयाखीनच्या बाबतीत त्याचे धोरण मवाळपणाचे होते.
त्याने यहोयाखीनला इतर राजांपेक्षा दरबारात उच्चासन िदले. 29अबील
मरोदखने त्याला तुरंुगातले कपडे बदलायला लावले. पुढे आयषु्यभर
यहोयाखीन अबील मरोदखच्या शेजारी मेजावर बसून जेवत असे.
30अबील मरोदखने त्याला पुढे त्याच्या आयषु्यभर रोज जेवण िदले.
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आदाम, शेथ, अनोश; 2 केनान, महललेल, यारदे; 3हनोख,
मथुशलह, लामेख (नोहा.) 4 शेम, हाम आिण याफेथ ही
नोहाची मुले. 5गोमर, मागोग, मादय, यावान, तुबाल, मेशेख,

तीरास 6गोमरचे मुलगे: आश्कनाज, रीफाथ, तोगामार् 7यावानचे मुलगे:
अलीसा, ताशीर्श, िकत्तीम, रोदानीम 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 12पात्रुसीम, कास्लूहीम (याच्यापासून
पिलष्टी झाले) व कफतोरीम यांना जन्म िदला. 13आिण कनानाचा ज्येष्ठ
मुलगा सीदोन व त्यांनतर हेथ; 14यबूसी, अमोरी, िगगार्शी, 15 िहव्वी,
अकर, शीनी 16आवार्ही, समारी, हमाथी हे होत. 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. 20यक्तानने अलमोदाद,
शेलेफ, हसमार्वेथ, येरह, 21हदोराम, ऊजाल, िदक्ला, 22 एबाल,
अबीमाएल, शबा, 23ओफीर, हवीला, योबाब यांना जन्म िदला.
24अपर्क्षद, शेलह, 25 एबर, पेलेग, रऊ 26सरुग, नाहोर, तेरह,
27अब्राम (म्हणजेच अब्राहाम) ही सवर् शेमची मुले. 28इसहाक 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 31यतूर, नापीश, केदमा.
हे सवर् इश्माएलचे मुलगे. 32कटूरा 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. 34इसहाक हा
अब्राहामचा मुलगा. एसाव आिण इस्राएल (याकोब) हे इसहाकचे मुलगे.
35 एसावाचे मुलगे पुढीलप्रमाणे: अलीपाज, रगुवेल, यऊश, यालाम,
कोरह. 36अलीपाजचे मुलगे असे: तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनाज.
याखेरीज अलीपाज आिण ितम्रा यांना अमालेक नावाचा मुलगा होता.
37नहाथ, जेरह, शम्मा, िमज्जा हे रगुवेलचे मुलगे होत. 38लोटान,
शोबाल, िसबोन, अना, दीशोन, एसर व दीशान हे सेईराचे मुलगे. 39होरी
आिण होमाम हे लोटानचे मुलगे. लोटानला ितम्ना नावाची बहीणही
होती. 40आल्यान, मानहाथ, एबाल, शपी आिण ओनाम हे शोबालचे
मुलगे. अय्या आिण अना हे िसबोनचे मुलगे. 41दीशोन हा अनाचा मुलगा
आिण हमदान, एशबान, ियत्राण, करान हे दीशोनचे मुलगे. 42 िबल्हान,
जावान, याकान हे एसेराचे मुलगे. ऊस व अरान हे दीशानाचे मुलगे.
43इस्राएलमध्ये 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. 45योबाब 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. 47हदाद मरण
पावल्यावर साम्ला राजा झाला. हा मास्रेका येथील होता. 48साम्ला
मरण पावल्यावर त्याच्या जागी शौल राज्यावर आला. हा यफु्राटीस
नदीवरल्या रहोबोथचा होता. 49शौल वारल्यावर अकबोरचा मुलगा बाल
- हानान राजा झाला. 50बाल-हानान नारल्यावर हदाद राजा झाला.

त्याच्या नगराचे नाव पाई असे होते. हदादच्या बायकोचे नाव महेटाबेल.
ही मात्रेद िहची मुलगी. मात्रेद मे - जाहाबची मुलगी. 51पुढे हदाद वारला.
नतंर ितम्रा, आल्या, यतेथ, 52अहलीबामा, एला, पीनोन, 53कनाज,
तेमान िमब्सार, 54माग्दीएल, ईराम, हे अदोमचे नेते झाले.

रऊबेन, िशमोन, लेवी, यहूदा, इस्साखार, जबुलून, 2दान,
योसेफ, बन्यामीन, नफताली, गाद व आशेर हे इस्राएलचे मुलगे
होत. 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. 4यहूदाची 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
स्वत:जवळच ठेवली. आिण इस्राएल लोकांवर पुष्कळ संकटे आणली.
8 एथानाचा मुलगा अजऱ्या. 9यरहमेल, राम आिण कालेब हे हेस्रोनचे
मुलगे. 10अम्मीनादाब हा रामचा मुलगा. अम्मीनादाब हा नहशोनचा
िपता. नहशोन हा यहूदाच्या लोकांचा नेता होता. 11नहशोनचा मुलगा
सल्मा. बवाज हा सल्माचा मुलगा. 12बवाजचा मुलगा ओबेद. आिण
ओबेदचा मुलगा इशाय. 13इशायचा मुलगा अलीयाब. अलीयाब हा
इशायचा पिहला पुत्र, दसुरा अबीनादाब आिण ितसरा िशमा. 14चवथा
नथनेल, पाचवा रद्दाय. 15सहावा ओसेम, सातवा दावीदा. 16सरुवा
आिण अबीगईल या त्यांच्या बिहणी अबीशय, यवाब आिण असाएल हे
ितघे सरुवाचे मुलगे. 17अमासाची आई अबीगईल अमासाचे वडील
येथेर हे इश्माएली होते. 18 हेस्रोनचा मुलगा कालेब, यिरयोथची मुलगी
अजूबा ही कालेबची (बायको.)या दोघांना मुले झाली येशेर, शोबाब आिण
अदेार्न हे अजूबाचे मुलगे. 19अजूबा वारल्यानतंर कालेबने एफ्राथ
िहच्याशी लग्र केले. त्यांना मुलगा झाला. त्याचे नाव हूर. 20 हूरचा मुलगा
उरी. ऊरीचा मुलगा बसलेल. 21पुढे, वयाच्या साठाव्या वषीर् हेस्रोनने
माखीरच्या मुलीशी लग्न केले. माखीर म्हणजे िगलादचे वडील. हेस्रोन
आिण माखीरची मुलगी यांच्या शरीरसंबधंातून ितने सगूब याला जन्म
िदला. 22सगूबचा मुलगा याईर. याईरची िगलाद प्रांतात तेवीस नगरे
होती. 23पण 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. 25यरहमेल हा हेस्रोनचा पिहला मुलगा. राम,
बुना, ओरने, ओसेम व अहीया ही यरहमेलची मुले. राम हा त्यातला
मोठा. 26यरहमेलला दसुरी बायको होती, ितचे नाव अटारा. ती
ओनामची आई. 27यरहमेलाचा थोरला मुलगा राम याचे मुलगे मास,
यामीन आिण एकर हे होत. 28शम्मय व यादा हे ओनामचे मुलगे. नादाब
आिण अबीशूर हे शम्मयचे मुलगे. 29अबीशूराच्या बायकोचे नाव
अबीहाईल. त्यांना दोन मुलगे झाले ते म्हणजे अहबान आिण मोलीद.
30सलेद आिण अप्पईम हे नादाबचे मुलगे. यापकैी सलेद िनपुित्रकच
वारला. 31अप्पईमचा मुलगा इशी. इशीचा मुलगा शेशान. शेशानचा
मुलगा अहलय. 32शम्मयचा 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.
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त्याचे नाव यरहा. 35 त्याच्याशी शेशानने आपल्या मुलीचे लग्न लावून
िदले. त्यांना मुलगा झाला, त्याचे नाव अत्ताय. 36अत्तायास नाथान
नावाचा मुलगा झाला. त्याचा मुलगा जाबाद. 37जाबादचा मुलगा
एफ्लाल, एफलाल हा ओबेदचा बाप. 38ओबेदचा मुलगा येहू, येहूचा
मुलगा अजऱ्या. 39अजऱ्याने हेलसला जन्म िदला. आिण हेलसाने
एलासा याला जन्म िदला. 40 एलासाचा मुलगा िसस्माया, िसस्मायाचा
मुलगा शल्लमू, 41शल्लमूचा मुलगा यकम्या, यकम्याचा मुलगा अलीशामा.
42कालेब हा यरहमेलचा भाऊ. कालेबलाही मुलगे झाले. त्यापकैी मेशा
हा थोरला. मेशाचा मुलगा जीफ. मारशेाचा मुलगा जीफ. मारशेाचा मुलगा
हेब्रोन. 43कोरह, तप्पूर, रकेेम आिण शमा हे हेब्रोनचे मुलगे. 44शमाने
रहम याला जन्म िदला, रहमचा मुलगा यक्राम. रकेेमचा मुलगा शम्मय,
45शम्मयचा मुलगा मावोन. मावोन हा बेथसूरचा बाप. 46कालेबला 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. 48माका ही कालेबची आणखी एक दासी. शेबेर आिण
ितऱ्हना हे ितचे मुलगे. 49शाफ आिण शवा हे ही ितला झाले. शाफचा
मुलगा मद्नान आिण शवाचे मुलगे मखबेना आिण िगबा. अखसा ही
कालेबची मुलगी. 50कालेबची 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, 53आिण
िकयार्थ-यारीममधील घराणी (कुळे). इथ्री, पूथी, शमाथी आिण िमश्राई
ही ती घराणी होत. त्यापकैी िमश्राईपासून सराथी आिण एष्टाबुली हे
झाले. 54सल्माचे 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.

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. 3अबीटलचा मुलगा शफाट्या हा पाचवा.दावीदाची
पत्नी एग्ला िहचा इथ्रम हा सहावा. 4दावीदाच्या 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. 6इतर नऊ मुलगे
असे: इभार, अलीशामा, एलीफलेट; 7नोगा, नेफेग, याफीय,
8अलीशामा, एल्यादा, एलीफलेट. 9ही सवर् दावीदाची मुले. दासीपासून
झालेले आणखीही मुलगे त्याला होते. तामार ही दावीदाची मुलगी.
10शलमोनाचा मुलगा रहाबाम. त्याचा मुलगा अबीया, त्याचा मुलगा
आसा. आसाचा मुलगा यहोशाफाट, 11 त्याचा मुलगा योराम, योरामचा
मुलगा अहज्या. अहज्याचा योवाश, 12योवाशचा मुलगा अमस्या,
अमस्याचा मुलगा अजऱ्या, त्याचा मुलगा योथाम. 13योथामचा मुलगा
आहाज, त्याचा मुलगा िहज्कीया, त्याचा मुलगा मनश्शे. 14मनश्शेचा
मुलगा आमोन, आमोनचा योशीया. 15योशीयाचे मुलगे: थोरला
योहानान, दसुरा यहोयाकीम. ितसरा िसद्कीया, चवथा शल्लमू.
16यहोयाकीमचे मुलगे: यखन्या आिण त्याचा मुलगा िसद्कीया.
17यखन्याला बािबलोनमध्ये कैद केल्यानतंर त्याला झालेल्या मुलांची
नावे: शलतीएल, 18मल्कीराम, पदाया, शेनस्सर, यकम्या, होशामा व
नदब्या. 19पदायाचे मुलगे याप्रमाणे: जरुब्बाबेल, िशमी. जरुब्बाबेलचे
मुलगे मशुल्लाम आिण हनन्या. या दोघांची बहीण शलोमीथ.
20जरुब्बाबेलाला आणखीही पाच मुले होती. हशूबा, ओहेल, बरखे्या,
हसद्या, यूशब-हेसेद ही ती होत. 21पलट्या हा हनन्याचा मुलगा आिण
पलट्याचा मुलगा यशया, यशयाचा रफाया, रफायाचा अणार्न. अणार्नचा
मुलगा ओबद्या. ओबद्याचा मुलगा शखन्या. 22शखन्याचे वंशज
याप्रमाणे: शमाया, शमायाला सहा मुलगे: शमाया, हटू्टश, इगाल, बाहीहा,

नाऱ्या आिण शाफाट. 23नाऱ्याला तीन मुलगे: एल्योवेनय, िहज्कीया
आिण अिज्रकाम. 24 एल्योवेनयला सात मुलगे होते. त्यांची नावे अशी:
होदव्या, एल्याशीब, पलाया, अकू्कब, योहानान, दलाया, अनानी.

यहूदाच्या मुलांची नावे अशी: पेरसे, हेस्रोन, कमीर्, हूर आिण
शोबाल. 2शोबालचा मुलगा राया: त्याचा मुलगा यहथ.
यहथाची मुले अहूमय आिण लहद. सराथी लोक म्हणजे या

दोघांचे वंशज होत. 3इज्रेल, इश्मा व इद्बाश ही एटामाची मुले. त्यांच्या
बिहणीचे नाव हस्सलेलपोनी. 4पनुएलाचा मुलगा गदोर आिण एजेरचा
मुलगा हूशा ही हूरची मुले. हूर हा एफ्राथाचा मुलगा आिण एफ्राथा ही
बेथलेहेमची संस्थापक होती. 5अशूरचा मुलगा तकोवा. तकोवाला दोन
बायका होत्या. हेला आिण नारा. 6नाराला अहुज्जाम, हेफेर, तेमनी आिण
अहष्टारी हे मुलगे झाले. 7 सेरथ, इसहार, एथ्रान आिण कोस हे हेलाचे
मुलगे. 8कोसने आनूब आिण सोबेबा यांना जन्म िदला. हारुमचा मुलगा
अहरहेल याच्या घराण्यांचा प्रवतर्कही कोसच होता. 9याबेस एक फार
चांगला माणूस होता. आपल्या भावांपेक्षा तो भला होता. त्याची आई
म्हणे, “याचे नाव याबेस ठेवले कारण याच्यावेळी मला असह्य प्रसववेदना
झाल्या.” 10याबेसने 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. 11शूहाचा 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.
13अथिनएल 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. 15यफुन्ने याचा
मुलगा कालेब. कालेबची मुले म्हणजे इरु, एला आिण नाम. एलाचा
मुलगा कनज. 16जीफ, जीफा, तीऱ्या आिण असरले हे यहल्ललेलचे
मुलगे. 17 एज्राचे मुलगे येथेर व मरद, येफेर व यालोन. िमयार्म, शम्माय
आिण इश्बह ही मरदाची मुले. 18इश्बहचा 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. 19मरदची 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. 20अम्नोन, ि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. 22लादा 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. 24नमुवेल,
यामीन, यािरब, जेरह, शौल हे िशमोनचे मुलगे. 25शौलचा 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,
30बथुवेल, 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. 33बालापयर्ंत पसरलेल्या खेड्यापाड्यांमधूनही ते राहत होते.
आपल्या वंशावळींची नोंदही त्यांनीच ठेवली. 34 त्यांच्या घराण्यातील
विडलधाऱ्या मडंळींच्या नावांची यादी अशी आहे: मेशोबाब, यम्लेक,
अमस्याचा मुलगा योशा, 35योएल, येहू (योिशब्याचा मुलगा) सरायाचा
मुलगा योिशब्या, अिसएलचा मुलगा सराया, 36 एल्योवेनाय, याकोबा,
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यशोहाया, असाया, अिदएल, यशीिमएल, बनाया, 37जीजा हा िशफीचा
मुलगा. िशफी हा अल्लोनचा मुलगा, अल्लोन यदायाचा मुलगा, यदाया
िशम्रीचा मुलगा, आिण िशम्री शमायाचा मुलगा. 38ज्यांची नावे येथे
दाखल केली आहेत ते सवर् आपआपल्या कुळांचे प्रमुख होते; त्यांच्या
घराण्याची झपाटयाने वाढ झाली. 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. 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.
43काही अमालेकी लोकांचा त्यातूनही िनभाव लागला ते तेवढे अजून
आहेत. त्यांना िशमोन्यांनी ठार केले. तेव्हा पासून सेईरमध्ये अजूनही
िशमोनी लोक राहत आहेत.

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. 2यहूदा
आपल्या भावंडांपेक्षा पराक्रमी िनघाला म्हणून पुढारीपण त्याच्या
घराण्यात गेले. मोठ्या मुलाला िमळायचे ते इतर सवर् अिधकार मात्र
योसेफाच्या घराण्याला िमळाले. 3हनोख, पल्ल,ू हस्रोन आिण कमीर् हे
रऊबेनचे मुलगे. 4योएलचे वंशज असे: योएलचा मुलगा शमाया.
शमायाचा मुलगा गोग. गोगचा िशमी. 5 िशमीचा मुलगा मीखा. मीखाचा
मुलगा राया. रायाचा मुलगा बाल. 6बालचा मुलगा बरैा. अश्शूरचा राजा
ितल्गथ-िपल्नेसर याने बरैाला आपल्या घरातून िपटाळून लावले. आिण
कैद केले. बरैा हा रऊबेनी घराण्याचा अिधकारी पुरुष होता. 7योएलचे
भाऊ आिण त्यांची त्यांची घराणी यांची नोंद वंशावळींच्या नोंदीवरुनच
येथे केली आहे: ईयेल सवार्ंत मोठा, मग जखऱ्या 8आिण बेला. बेला हा
आजाजचा मुलगा. आजाज हा शमाचा मुलगा. शमा योएलचा मुलगा.
नबो आिण बाल मौन येथपयर्ंत ते अरोएर प्रांतात राहत होते. 9फरात
नदीच्या जवळ अगदी पूवेर्ला वाळवंटाच्या कडेपयर्ंत बेलाच्या लोकांची
वस्ती होती. िगलाद प्रांतात आपली गाई-गुर ेफार झाल्यामुळे त्यांना या
बाजूला सरकावे लागले. 10शौलच्या 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. 11 रऊबेनी लोकांच्या शेजारीच गाद घराण्यातील
लोकांची वस्ती होती. बाशान प्रांतात सलका नगरापयर्ंत गाद
घराण्यातील लोक राहत होते. 12योएल हा बाशान मधला पिहला
नायक. शाफाम दसुरा. मग यानयने त्याची जागा घेतली. 13मीखाएल,
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.
15अही हा अब्दीएलचा मुलगा. अब्दीएल गूनीचा मुलगा. अही हा त्या
घराण्याचा प्रमुख. 16गाद घराण्यातील लोक िगलाद प्रांतात राहत होते.
बाशान, बाशानच्या आसपासची खेडी, शारोनच्या आसपासची िशवारे
एवढ्या भागात थेट सीमेपयर्ंत राहत होते. 17योथाम आिण यराबाम
यांच्या काळात या लोकांच्या नावांच्या नोंदी गाद वंशावळीमध्ये केल्या
गेलेल्या आहेत. योथाम यहूदाचा आिण यराबाम इस्राएलचा राजा होता.
18मनश्शेच्या 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. 19हगरी, यतूर, नाफीश, नोदाब या लोकांशी त्यानी

लढाया केल्या. 20मनश्शे, 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. 22बरचे 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.
23बाशानपासून बाल-हमेार्न, सनीर आिण हमेार्न डोंगर येथपयर्ंत
मनश्शेच्या अध्यार् वंशातील लोकांनी वस्ती केली. तेथे त्यांची संख्या
बरीच वाढली. 24मनश्शेच्या अध्यार् (वंशातील घराण्याचे) प्रमुख
पुढीलप्रमाणे: एफेर, इशी, अलीएल, अज्रीएल, ियमर्या, होदव्या,
यहदीएल, हे सवर् शूर, वीर आिण नामांिकत होते. आपापल्या घराण्यांचे
ते प्रमुख होते. 25पण आपल्या पूवर्जांनी ज्याची उपासना केली त्या
देवाशी त्यांनी गरैवतर्न केले. देवाने ज्यांना नेस्तनाबूत केले होते त्या
लोकांच्याच खोट्या देवतांची त्यांनी उपासना केली. 26इस्राएलाच्या
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.

गेषेार्न, कहाथ आिण मरारी हे लेवीचे मुलगे. 2अम्राम, इसहार,
ईब्रोन आिण उज्जीयेल हे कहाथचे मुलगे. 3अहरोन, मोशे,
िमयार्म हे अम्रामचे मुलगे. नादाब, अबीहू, एलाजार व इथामार

हे अहरोनचे मुलगे. 4 एलाजाराचा मुलगा िफनहास, िफनहासचा
अबीशूवा. 5अबीशूवाचा मुलगा बुक्की. बुक्कीचा मुलगा उज्जी. 6उज्जीने
जरह्या याला जन्म िदला आिण जरहयाने मरायोथला. 7मरायोथ हा
अमऱ्या याचा बाप. आिण अमऱ्या अहीटूबचा. 8अहीटूबचा मुलगा
सादोक. सादोकचा मुलगा अहीमास. 9अहीमासचा मुलगा अजऱ्या.
अजऱ्याचा मुलगा योहानन. 10योहाननचा, मुलगा अजऱ्या (शलमोनाने
यरुशलेममध्ये मिंदर बांधले तेव्हा हा अजऱ्याच याजक होता.)
11अजऱ्या याने अमऱ्या याला जन्म िदला. अमऱ्याने अहीटूबला.
12अहीटूबचा मुलगा सादोकचा मुलगा शल्लमू. 13शल्लमूचा मुलगा
िहल्कीया. िहल्कीयाचा मुलगा अजऱ्या. 14अजऱ्या म्हणजे सरायाचे
वडील. सरायाने यहोसादाकला जन्म िदला. 15यहूदा 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. 16गषोर्म, कहाथ आिण मरारी हे
लेवीचे मुलगे. 17 िलब्री आिण िशमी हे गषोर्मचे मुलगे. 18अम्राम, इसहार,
हेब्रोन, उज्जीयेल हे कहाथचे मुलगे. 19महली आिण मूशी हे मरारीचे
मुलगे.लेवी कुळातील घराण्यांची ही नावे. वडलांच्या घराण्याप्रमाणे
त्यांची वंशावळ िदलेली आहे. 20गषोर्मचे वंशज असे: गषोर्मचा मुलगा
िलब्नी. िलब्नीचा मुलगा यहथ. यहथया मुलगा िजम्मा. 21 िजम्माचा
मुलगा यवाह. यवाहचा इद्दो. इद्दोचा मुलगा जेरह. जेरहचा यात्राय.
22कहाथचे वंशज असे: कहाथचा मुलगा अम्मीनादाब. अम्मीनादाबचा
कोरह. कोरहचा मुलगा अस्सीर. 23अस्सीरचा मुलगा एलकाना आिण
एलकानाचा मुलगा एब्यासाफ. एब्यासाफचा मुलगा अस्सीर.
24अस्सीरचा मुलगा तहथ. तहथचा मुलगा उरीएल. उरीएलचा उज्जीया.
उज्जीयाचा शौल. 25अमासय आिण अहीमोथ हे एलकानाचे मुलगे.
26 एलकानाचा मुलगा सोफय. सोफयचा मुलगा नहथ. 27नहथचा
मुलगा अलीयाब. अलीयाबचा यरोहाम. यरोहामचा एलकाना.
एलकानाचा मुलगा शमुवेल. 28थोरला योएल आिण त्याच्या पाठीवरचा
अबीया हे शमुवेलचे मुलगे. 29मरारीचे मुलगे याप्रमाणे: मरारीचा मुलगा
महली. महलीचा िलब्नी. िलब्नीचा मुलगा िशमी. िशमीचा उज्जा.
30उज्जाचा मुलगा िशमा िशमाचा हग्गीया आिण त्याचा असाया.
31कराराचा कोश तबंूत ठेवल्यावर दावीदाने परमेश्वराच्या घरात
गायनासाठी काही जणांची नेमणूक केली. 32पिवत्र िनवास मडंपात हे
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लोक गायनसेवा करीत. यरुशलेममध्ये शलमोनाने परमेश्वराचे मिंदर
उभारले तोपयर्ंत त्यांनी ही सेवा केली. आपल्या कामाच्या िनयमानुसार
ते वागत. 33गायनसेवा करणाऱ्यांची नावे अशी:कहाथ धराण्यातील
वंशज: हेमान हा गवई. हा योएलचा मुलगा. योएल शमुवेलचा मुलगा.
34समुवेल एलकानाचा मुलगा. एलकाना यरोहामचा मुलगा. यरोहाम
अलीएलचा मुलगा. अलीएल तोहाचा मुलगा. 35तोहा सूफचा मुलगा.
सूफ एलकानाचा मुलगा. एलकाना महथचा मुलगा. महथ अमासयचा
मुलगा. 36अमासय एलकानाचा मुलगा. एलकाना योएलचा मुलगा.
योएल अजऱ्याचा मुलगा. अजऱ्या सफन्याचा मुलगा. 37सफन्या
तहथचा मुलगा. तहथ अस्सीरचा मुलगा. अस्सीर एव्यासाफचा मुलगा.
एव्यासाफ कोरहचा मुलगा. 38कोरह इसहारचा मुलगा. इसहार कहाथचा
मुलगा. कहाथ लेवीचा आिण लेवी इस्राएलाचा मुलगा. 39आसाफ
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. 41मल्कीया एथनीचा मुलगा, एथनी जेरहचा
मुलगा जेरह हा अदाया याचा मुलगा. 42अदाया एतानाचा मुलगा. एथाना
हा िजम्मा याचा मुलगा. िजम्मा िशमीचा मुलगा. 43 िशमी यहथ याचा
मुलगा. यहथ हा गषोर्म याचा मुलगा. गषोर्म लेवीचा मुलगा. 44मरारीचे
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. 45मल्लखू हशब्याचा मुलगा.
हशब्या अमस्याचा मुलगा. अमस्या हा िहल्कीया याचा मुलगा.
46 िहल्कीया अमसीचा मुलगा. अमसी बानीचा मुलगा. बानी शेमर
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.
49होम 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. 50अहरोनचे वंशज पुढीलप्रमाणे: अहरोनचा मुलगा एलाजार.
एलाजारचा मुलगा िफनहास. िफनहासचा मुलगा अबीशूवा.
51अबीशूवाचा मुलगा बुक्की. बुक्कीचा मुलगा उज्जी. उज्जीचा मुलगा जरह्या.
52जरह्याचा मुलगा मरायोथ. मरायोथचा मुलगा अमऱ्या. अमऱ्याचा
मुलगा अहीटूब. 53अहीटूबचा मुलगा सादोक आिण सादोकचा मुलगा
अहीमास. 54अहरोनचे 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.
57अहरोनच्या वंशजांना हेब्रोन हे नगर िमळाले. हेब्रोन हे आश्रयनगर
होते. याखोरीज त्यांना िलब्ना, यत्तीर, एष्टमोवा, 58हीलेन, दबीर,
59आशान, यतु्ता, आिण बेथ-शेमेश ही नगर ेत्यांच्या आसपासच्या
िशवारांसकट िमळाली. 60बन्यामीनच्या वंशातील लोकांना िगबा,
अल्लेमेथ, अनाथोथ ही नगर ेत्यांच्या आसपासच्या िशवारांसकट
िमळाली.कहथच्या वंशजांना तेरा नगर ेिमळाली. 61कहथच्या उरलेल्या
काही वंशजांना मनश्शेच्या अध्यार् वंशांतून दहा नगर ेिमळाली.
62गषोर्मच्या वंशजातील कुळांना तेरा नगर ेिमळाली. ही त्यांना
इस्साखार, आशेर, नफताली आिण बाशान मधील काही मनश्शे या
वंशांच्या घराण्यांकडून िमळाली. 63मरारीच्या वंशजांतील कुळांना बारा
नगर ेिमळाली. रऊबेनी, गाद आिण जबुलून यांच्या घराण्यांतून, िचठ्ठ्या
टाकून त्यांना ती िमळाली. 64ही नगर ेव भोवतालची जमीन इस्राएल
लोकांनी मग लेवींना िदली. 65यहूदा, ि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, 68यकमाम, बेथ-होरोन, 69अयालोन आिण

गथ-िरम्मोन हीही नगर ेआसपासच्या जिमनीसकट त्यांना िमळाली.
एफ्राईमच्या डोंगराळ भागातील ही गावे होत. 70मनश्शेच्या अध्यार्
वंशातून इस्राएलांनी आनेर आिण िबलाम ही गावे िशवारांसकट
कहाथच्या वंशाच्या लोकांना िदली. 71गषोर्मच्या 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. 73 रामोथ त्याच्या िशवारासकट
आिण आनेम त्याच्या िशवारासकट 74माशाल, अब्दोन, हूकोक, रहोब
ही नगर,े िशवारासकट, आशेर घराण्याकडून गाषोर्न कुटंुबांना िमळाली.
75 हुकोक िशवारासकट आिण रहोब िशवारासकट िदली .
76गालीलमधले केदेश, हम्मोन, िकयार्थाईम ही िशवारासकट नगरे
नफतालीच्या वंशातून गषोर्न वंशाला िमळाली. 77आता उरलेले लेवी
म्हणजे मरारी लोक त्यांना योकनीम, कतार्, िरम्मोनो आिण ताबोर ही
नगर ेजबुलूनच्या घराण्याकडून िमळाली. नगराभोवतीची जिमनही
अथार्तच िमळाली. 78या खेरीज मरारींना वाळवंटातील बेसेर, याजा,
कदेमोथ, मेखाथ ही नगर ेभोवतालच्या िशवारांसकट, रऊबेनी
लोकांकडून िमळाली. हे रऊबेनी यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला, यरीहोजवळ,
राहत असत. 79कदेमोथ िशवारासकट आिण मेकाथ िशवारासकट
िदली. 80मरारी कुटंुबांना गाद वंशाकडून िगलादमधील रामोथ, महनाइम
िशवारासकट; 81 हेशबोन, याजेर ही नगर ेदेखील आसपासच्या
िशवारासकट िमळाली.

स्साखारला चार मुलगे होते. त्यांची नावे अशी: तोला, पुवा,
याशूब आिण िशम्मोन. 2उज्जी, रकाया, यरीएल, यहमय,
इबसाम आिण शमुवेल हे तोलाचे मुलगे. ते सवर् आपापल्या

घराण्यातली प्रमुख होते. ते आिण त्यांचे वंशज हे शूर लढवय्ये होते.
त्यांची संख्या वाढून दावीदाच्या कारिकदीर्पयर्ंत 22,600 इतकी झाली.
3इज्रह्या 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. 5इस्साखारच्या सवर् घराण्यांमध्ये िमळून
87,000 लढवय्ये होते असे वंशावळींच्या नोंदींवरुन िदसते.
6बन्यामीनला 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 22,034सिैनक होते
असे घराण्याच्या नोंदींवरुन िदसते. 8जमीरा, योवाश, अिलयेजर,
एल्योवेनय, अम्री, यरमेोथ, अबीया, अनाथोथ व अलेमेथ हे बेकेर चे
मुलगे. 9आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख कोण ते त्यांच्या वंशावळीच्या
नोंदीवरुन कळते. त्यांच्याकडे 20,200 सिैनक होते, हे ही त्यावरुन
कळते. 10यदीएलचा मुलगा िबल्हान. िबल्हानची मुले, यऊश,
बन्यामीन, एहूद, कनाना, जेथान, ताशीर्श व अहीशाहर. 11यदीएलचे
मुलगे हे त्यांच्या घराण्याचे प्रमुख होते. त्यांच्याकडे 17,200 सिैनक
यधु्दाला तयार होते. 12शुप्पीम आिण हुप्पीम हे ईरचे वंशज आिण
अहेरचा मुलगा हुशीम. 13यहिसएल, गूनी, येसर आिण शल्लमू हे
नफतालीचे मुलगे.हे सवर् िबल्हेचे वंशज. 14मनश्शेचे 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.
16माखीरची बायको माका िहला मुलगा झाला. ितने त्याचे नाव पेरसे
ठेवले. त्याच्या (माखीरच्या) भावाचे नाव शेरशे. शेरशेचे मुलगे ऊलाम
आिण रकेेम. 17ऊलामचा मुलगा बदान.हे झाले िगलादचे वंशज. िगलाद
हा माखीरचा मुलगा. माखीर मनश्शेचा मुलगा. 18माखीरची बहीण
हम्मोलेखेथ िहला इशहोद, अबीयेजेर आिण महला हे मुलगे झाले.
19अह्यान, शेखेम, िलखी आिण अनीयाम हे शमीदचे मुलगे.
20 एफ्राईमची वंशावळ पुढीलप्रमाणे. एफ्राईमचा मुलगा शुथेलह एलादा.
21 एलादाचा मुलगा तहथ. तहथचा मुलगा जाबाद. जाबादचा मुलगा
शुथेलह.गथ नगरात वाढलेल्या काही लोकांनी एजेर एलद यांना ठार
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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. 23मग 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.
26तहनचा मुलगा लादान. लादानचा मुलगा आम्मीहूद. आम्मीहूदचा
अलीशामा. 27 त्याचा मुलगा नून आिण नूनचा मुलगा यहोशवा.
28 एफ्राईमच्या वंशजांची वतने आिण गावे पुढीलप्रमाणे त्या त्या िठकाणी
ते राहत 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. 29मनश्शेच्या
सीमेला लागून असलेली बेथ-शान, तानख, मिगद्दो, दोर ही नगर ेव
त्यांच्या भोवतालचा प्रदेश एवढ्या भागात इस्राएलचा मुलगा योसेफ याचे
वंशज राहत होते. 30इम्रा, इश्वा, इश्वी, बरीया हे आशेरचे मुलगे. त्यांची
बहीण सेराह. 31 हेबेर, मालकीएल, हे बरीयाचे मुलगे. मालकीएलचा
मुलगा िबजार्िवथ. 32यफलेट, शोमर, होथाम हे मुलगे आिण शूवा ही
बहीण यांच्या हेबेर हा बाप होता. 33पासख, िबह्माल, अश्वथ हे यफलेटचे
मुलगे. 34अही, राहागा. यहूबा व अराम हे शेमेरचे मुलगे. 35 शेमेरचा
भाऊ हेलेम. त्याचे मुलगे सोफह, इम्ना, शेलेश आिण आमाल.
36सोफहचे मुलगे सूहा, हनेर्फेर, शूवाल, बेरी व इम्ना, 37 बेसेर, होद,
शम्मा, िशलशा, इथ्रान, बरैा. 38यफुन्ने िपस्पा, अरा हे येथेरचे मुलगे.
39आरह, 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.

बेला हा बन्यामीनचा ज्येष्ठ पुत्र. आश्बेल हा दसुरा आिण
अहरह हा ितसरा. 2चौथा नोहा व पाचवा राफा. 3अद्दार,
रोरा, अबीहूद, 4अबीशूवा, नामान, अहोह, 5 गेरा, शफूफान

आिण हुराम हे बेलाचे मुलगे. 6 एहुदाचे पुत्र गेबा येथल्या िपतृकुलाचे
प्रमुख होते; त्यांस पाडाव करून मानाहथ येथे नेले; 7नामान, अिहया व
गेरा यांस त्याने कैदी करून नेले; त्यांस उज्जा व अिहहूद हे झाले.
8शहरियमाने मवाबात आपल्या बायका हुशीम आिण बारा यांना
घटस्फोट िदला. यानतंर त्याला दसुऱ्या एका बायकोपासून मुले झाली.
9ही त्याची बायको होदेश िहच्यापासून त्याला योबाब, िसब्या, मेशा,
मल्काम, 10यऊस. शख्या, िममार् हे मुलगे झाले. ते आपल्या वडलांच्या
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. 13बरीया आिण शमा हे अयालोनमधील घराण्यांचे प्रमुख होते.
त्यांनी गथ येथील रिहवाश्यांना हुसकावून लावले. 14अह्यो, शाशक,
यरमेोथ, 15जबद्या. अराद, एदर, 16मीखाएल, इश्पा, योहा हे बरीयाचे
मुलगे. 17जबद्या, मशुल्लाम, िहज्की, हेबेर, 18इश्मरय, इज्लीया, योबाब
हे एल्पालचे मुलगे. 19याकीम, िजख्री, जब्दी, 20 एलीएनय, िसलथय,
अलीएल, 21अदाया, बराया, िशम्राथ हे िशमीचे मुलगे. 22इश्पान, एबर,
अलीएल, 23अब्दोन, िजख्री, हानान, 24हनन्या, एलाम, अनथोथीया,
25इफदया, पनुएल हे शाशकचे मुलगे होत. 26शम्शरय, शहऱ्या,
अथल्या, 27यारशे्या, एलीया, िजख्री हे यरोहामचे मुलगे. 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, 31गदोर, अह्यो, जेखर आिण िमकलोथ ही इतर
मुले. 32 िशमा हा िमकलोथचा मुलगा. आपल्या यरुशलेममधील
बांधवांच्या जवळच हे सवर् राहत होते. 33कीशचा बाप नेर. कीश शौलचा
बाप. आिण शौल योनाथान, मलकीशुवा, अबीनादाब, एश्बाल यांचा.
34योनाथानचा मुलगा मरीब्बाल. मरीब्बाल मीखाचा बाप. 35पीथोन,
मेलेख, तरयेा आिण आहाज हे मीखाचे मुलगे. 36यहोअद्दाचे 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. 38आसेलला सहा मुलगे होते. ते
म्हणजे अज्रीकाम, बोखरु, इश्माएल, शाऱ्या, ओबद्या, हान.
39आसेलचा भाऊ एशेक. त्याचे मुलगे: ज्येष्ठ मुलगा ऊलाम, दसुरा
यऊष आिण ितसरा अिलफलेत. 40ऊलामचे 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.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. 3यरुशलेममध्ये राहणाऱ्या यहूदा, बन्यामीन,
एफ्राईम आिण मनश्शे घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे: 4ऊथय हा
अम्मीहूदचा मुलगा. अम्मीहूद हा अम्रीचा मुलगा. अम्री इम्रीचा मुलगा.
इम्री बानीचा मुलगा. बानी पेरसेच्या वंशजांपकैी. पेरसे हा यहूदाचा
मुलगा. 5यरुशलेममध्ये राहणार ेिशलोनी लोक असे: ज्येष्ठ पुत्र असाया
आिण त्याचे मुलगे. 6यरुशलेममधील जेरह चे वंशज म्हणजे यऊवेल
आिण त्याचे एकंदर 690 भाऊबदं. 7यरुशलेममधील बन्यामीन
घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे: सल्ल ूहा मशुल्लामचा मुलगा. मशुल्लाम
होदव्याचा मुलगा. होदवा हस्सनुवाचा मुलगा. 8इबनया हा यरहोरामचा
मुलगा. एला उज्जीचा मुलगा. उज्जी िमख्रीचा मुलगा. मशुल्लाम शफाटयाचा
मुलगा. शफाटया रगुवेलचा मुलगा रगुवेल इबनीया याचा मुलगा.
9बन्यामीनच्या वंशावळीवरुन असे िदसते की यरुशलेममध्ये हे एकंदर
256होते. हे सवर् आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख होते. 10यरुशलेममधील
याजक पुढीलप्रमाणे: यदया, यहोयारीब, याखीन, 11अजऱ्या. अजऱ्या
हा िहल्कीयाचा मुलगा. िहल्कीया मशुल्लामचा मुलगा. मशुल्लाम सादोकचा.
सादोक मरायोथचा आिण मरायोथ अहीटूबचा मुलगा. अहीटूब हा
देवाच्या मिंदरावरील प्रमुख अिधकाही होता. 12यहोरामचा मुलगा
अदाया होता. यहोराम हा पशहूरचा मुलगा. पशहूर मल्कीयाचा, आिण
अदीएलचा मुलगा मसय. अदीएल यहजेराचा मुलगा, यहजेरा मशुल्लामचा
मुलगा, मशुल्लेम मिशल्लेमीथचा, मिशल्लेमीथ इम्मेराचा मुलगा. 13असे
एकंदर 1,760 याजक होते. ते आपापल्या घराण्यांचे मुख्य होते.
देवाच्या मिंदरातील सेवेच्या कामाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
14यरुशलेममधील लेवी घराण्यातले लोक याप्रमाणे: हश्शूबचा मुलगा
शमाया. हश्शूब अज्रीकामचा मुलगा. अज्रीकाम हशब्याचा मुलगा. हशब्या
हा मरारीच्या वंशातला. 15याखेरीज बकूबकर, हेरशे, गालाल आिण
मतन्या हे ही यरुशलेममध्ये राहत होते. मतन्या मीखाचा मुलगा. मीखा
िजख्रीचा मुलगा. िजख्री आसाफचा मुलगा. 16ओबद्या 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. 17यरुशलेममधील 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. 19शल्लमू 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. 20पूवीर् िफनहास द्वारपालाचा प्रमुख होता. िफनहास
हा एलाजारचा मुलगा. परमेश्वर िफनहासचा पाठीराखा होता. 21जखऱ्या
पिवत्र िनवासमडंपाचा द्वारपाल होता. 22पिवत्र िनवासमडंपाचे रक्षण
करणार ेअसे एकंदर 292िनवडक द्वाररक्षक होते. आपापल्या गावांच्या
वंशावळ्यांमध्ये त्यांची नावे िलिहलेली आहेत. त्यांचा िवश्वासूपणा पाहून
दावीद आिण शमुवेल संदेष्टा यांनी त्यांची नेमणूक केली होती
23परमेश्वराच्या मिंदराच्या, पिवत्र िनवासमडंपाच्या प्रवेशद्वारांवर राखण
करण्याची जबाबदारी या द्वारपालांची आिण त्यांच्या वंशजांची होती.
24पूवर्, पिश्चम, उत्तर, दिक्षण अशी चार िदशांना प्रवेशद्वार ेहोती.
25आसपासच्या गावांमध्ये राहणार ेद्वारपालांचे नातेवाईक वेळोवेळी
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त्यांच्या मदतीला येत. आले की सलग सात िदवस मदतीला राहत.
26या 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. 28मिंदरात
वापरायच्या पात्रांची देखभाल काही द्वारपाल करत. ती पात्रे बाहेर
काढताना आिण पुन्हा आत ठेवताना ते ती मोजून ठेवत. 29लाकडी
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.
31अपर्णाच्या भाकरी भाजण्याच्या कामिगरीवर मित्तथ्या नावाचा लेवी
होता. मित्तथ्या हा शल्लमूचा थोरला मुलगा. शल्लमू कोरा कुटंुबातील
होता. 32कोरा 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. 35ईयेल म्हणजे िगबोनचे
वडील. ईयेल िगबोन मध्येच राहत होता. त्याच्या बायकोचे नाव माका.
36ईयेल्या 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. 40मरीब्बाल हा योनाथानचा मुलगा. मीखा हा
मरीब्बालाचा मुलगा. 41पीथोन, मेलेख आिण तरहेया हे मीखाचे मुलगे.
42आहाजने यारा याला जन्म िदला.आलेमेथ, अजमावेथ आिण
िजम्रीयांना याराने जन्म िदला. िजम्रीने मोसा याला जन्म िदला.
43मोसाचा मुलगा िबना. िबनाचा मुलगा रफाया. रफायाचा मुलगा
एलासा आिण एलासाचा मुलगा आसेल. 44आसेलला सहा मुलगे झाले.
त्यांची नावे अशी: अज्रीकाम, बोखरु, इश्माएल, शाऱ्या, ओबद्या आिण
हानान. ही झाली आसेलची मुले.

पिलष्टी इस्राएल लोकांशी लढले. इस्राएल लोकांनी पळ
काढला. िगलबोवा डोंगरात बरचे इस्राएल लोक मारले गेले.
2पिलष्ट्यांनी शौल आिण त्याचे मुलगे यांचा पाठलाग

चालूच ठेवला. त्यांना पकडले आिण ठार केले. योनाथान, अबीनादाब
आिण मलकीशुवा या शौलच्या मुलांना पिलष्ट्यांनी मारले. 3शौलाच्या
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 स्वत:ची तलवार
स्वत:ला मारण्यासाठी वापरली. तो स्वत:तलवारीच्या टोकावर पडला.
5शौल मरण पावलेला पाहून शस्त्रवाहाकाने तलवार उपसून त्यावर
पडला व स्वत:चा जीव घेतला. 6अशाप्रकार ेशौल आिण त्याचे तीन
मुलगे यांना मरण आले. शौलाच्या कुटंुबाला एकदमच मृत्यू आला.
7आपल्या 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. 8दसुऱ्या िदवशी हे
पिलष्टी मृतांच्या अगंावरील मौल्यवान चीजवस्तू लुटायला आले. तेव्हा
िगलबोवा डोंगरावर त्यांना शौल आिण त्याचे मुलगे यांचे मृतदेह सापडले.
9शौलाच्या देहावरील वस्तू त्यांनी घेतल्या. त्याचे मस्तक आिण
िचलखत लांबवले. हे वतर्मान आपल्या दवैतांना आिण लोकांना
कळवायला त्यांनी देशभर दतू रवाना केले. 10पिलष्ट्यांनी शौलाचे
िचलखता आपल्या देवळात आिण िशर दागोनच्या देवळात टांगले.
11पिलष्ट्यांच्या 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. 13परमेश्वराशी 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.

सवर् इस्राएल लोक हेब्रोन येथे दावीदाकडे जमले. ते त्याला
म्हणाले, “आम्ही तुझे भाऊबदं आहोत, तुझ्याच रक्तामांसाचे
आहोत. 2पूवीर् 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.”‘ 3इस्राएल 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. 4सवर् इस्राएल लोकांबरोबर दावीद यरुशलेम नगराकडे
गेला. यरुशलेमला त्याकाळी यबूस असे म्हणत असत; आिण तेथे
राहणाऱ्यांना यबूसी. ते नगरवासी 5दावीदाला म्हणाले, “तू आमच्या
नगरात पाऊल टाकू शकणार नाहीस.” तरीही दावीदाने त्यांचा पाडाव
केलाच. दावीदाने िसयोनचा िकल्ला घेतला. यालाच दावीदानगर हे नाव
पडले. 6दावीद म्हणाला, “यबूसी लोकांवरील हल्ल्याचे जो नेतृत्व
करील तो माझा सेनापती होईल.” यवाबने हे नेतृत्व केले. हा सरुवेचा
मुलगा. यवाब सेनापती झाला. 7दावीदाने िकल्ल्यातच आपला मुक्काम
केला म्हणून त्याला दावीद नगर नाव पडले. 8या िकल्ल्याभोवती
दावीदाने नगराची उभारणी केली. िमल्लो पासून नगराच्या तटबदंीपयर्ंत
त्याने ते बांधले. जेथे पडझड झाली होती ितथे दरुुस्ती केली.
9दावीदाच्या मोठेपणात भर पडत गेली. सवर्शिक्तमान परमेश्वर त्याच्या
बाजूचा होता. 10दावीदाच्या, 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. 11दावीदाकडील 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. 13पसदम्मीम येथे हा दावीदाबरोबर होता.
पिलष्टे त्या िठकाणी लढायला आले होते. तेथे शेतात जवाचे पीक उभे
होते. इस्राएल लोक तेव्हा पळून गेले. 14पण तीन शूर वीर ितथेच पाय
रोवून उभे रािहले आिण त्यांनी बचाव करायचा प्रयत्न केला.
पिलष्ट्यांचा त्यांनी पराभव केला. परमेवराने इस्राएल लोकांना मोठा
िवजय िमळवून िदला. 15 एकदा, दावीद अदलु्लामच्या गुहेत होता.
पिलष्ट्यांचे सनै्य ितथून खाली रफेाईमच्या खोऱ्यात होते. त्यावेळी तीस
वीरापकैी ितघेजण गुहेत असलेल्या दावीदाकडे जायला जिमनीवरुन
सरपटत रांगत िनघाले. 16आणखी 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 बरे
होईल.” त्याला पाणी हवे होते असे नाही पण तरी तो हे म्हणाला.
18यावर 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. 19दावीद
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. 20यवाबचा 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. 22यहोयादा हा एका बलाढ्य
माणसाचा मुलगा होता. यहोयादाचा मुलगा बनाया. हा कबसेल येथला
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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 मागावरील तुळईएवढा हा भाला होता.
बनायाजवळ फक्त गदा होती. बनायाने त्या सिैनकाच्या हातून भाला
िहसकावून घेतला आिण त्यानेच त्या िमसर सिैनकाला ठार केले.
24यहोयादाचा मुलगा बनाया याने असे बरचे पराक्रम केले. तीन
शूरांप्रमाणेच त्याने नाव िमळवले. 25तीस शूरांपेक्षा बनायाचा बोलबाला
जास्त झाला. पण तो त्या ितघांपकैी नव्हता. दावीदाने बनायाला
आपल्या अगंरक्षकांचे प्रमुख म्हणून नेमले. 26सनै्यातील शूर सिैनक
(तीस वीर) पुढीलप्रमाणे: यवाबचा भाऊ असाएल, बेथलेहेमच्या दोदोचा
मुलगा एलहानान, 27हरोरी शम्मोथ, हेलस पलोनी, 28तकोइच्या
इके्कशचा मुलगा ईरा, अनाथोथचा अिबयेजेर 29 िशब्बखाय हूशाथी,
ईलाय अहोही, 30महरय नटोफाथी, बाना नटोफाथी याचा मुलगा हेलेद,
31बन्यामीनांच्या संतानांमधला िगबोथकर रीबय याचा मुलगा इत्तय,
बनाया िपराथोनी, 32गाशच्या झऱ्यांजवळचा हूरय, अबीएल अबार्थी,
33अजमावेथ बहरुमी, अलीहबा शालबोनी, 34हामेश िगजोनी याचे
मुलगे, शागे हरारी याचा मुलगा योनाथान, 35साखार हरारी याचा मुलगा
अहीयाम, ऊरचा मुलगा अलीफल, 36 हेफेर मखेराथी, अहीया पलोनी,
37 हेस्त्री कमेर्ली, एजबयचा मुलगा नारय, 38नाथानचा भाऊ योएल,
हग्रीचा मुलगा िमभार, 39 सेलक अम्मोनी, सरुवेचा मुलगा यवाब याचा
शस्त्रवाहक नहरय बरैोथी, 40ईरा, इथ्री, गारबे, इथ्री, 41उरीया िहत्ती,
अहलयाचा मुलगा जाबाद, 42शीजा रउबेनी याचा मुलगा अदीना हा
रउबेन्यांचा अिधकारी व तीस शूरांपकैी एक, 43माकाचा मुलगा हानान
आिण योशाफाट िमथनी, 44उज्जीया अष्टराथी, होथाम अरोएरी याचे
मुलगे शामा ईयेल 45 िशम्रीचा यदीएल योहा तीसी आिण त्याचा भाऊ
योहा 46अलीएल महवी व एलानामचे मुलगे यरीबय आिण योशव्या व
इथ्मा मवाबी, 47अलीएल, ओबेद न यासीएल मसोबायी.

दावीद िसकलागला असताना त्याच्याकडे आलेल्यांची ही
यादी. दवीद तेव्हा कीशचा मुलगा शौल याच्या भयाने लपून
राहत होता. या लोकांनी दावीदाला लढाईत मदत केली.

2धनुष्यबाण 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: 3अहीएजर हा
त्याच्यांतला 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, 7तसेच यहोहाम गदोरी याचे मुलगे योएला आिण जबद्या. 8गादी
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. 9गाद वंशातील एजेर हा सनै्याचा प्रमुख होता. ओबद्या
दसुरा, अलीयाब ितसरा. 10 िमश्मन्ना चवथा क्रमाकांवर तर ियमर्या
पाचव्या वर होता. 11अत्तय सहावा, एलीएल सातवा, 12योहानन
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. 15गादच्या 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. 16बन्यािमन आिण यहूदा वंशातील लोकही दावीदाला
गढीत येऊन िमळाले. 17दावीदाने त्यांचे स्वागत केले व त्यांना तो
म्हणाला, “मला मदत करायला तुम्ही सद्भावनेने 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.” 18अमासय 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.
19मनश्शेच्या 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.”
20दावीद िसक्लागला गेला. त्याच्या बरोबर आलेले मनश्शेचे लोक
याप्रमाणे: अदनाह, योजाबाद, यदीएल, मीखाएल, योजाबाद, अलीहू,
आिण िसलथय. हे सवर् मनश्शे वंशातील सरदार होते. 21लुटारंुना 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. 22दावीदाच्या मदतीला
येणाऱ्यांत रोजच्यारोज भर पडत गेली. त्यामुले त्याचे सनै्य वरचढ होत
गेले. 23 हेब्रोन नगरात दावीदाकडे आणखी बरचे लोक आले. ते
लढाईला तयार होते. शौलचे राज्य त्यांना दावीदाला द्यायचे होते. असे
घडणार हे परमेवराने सांिगतलेच होते. त्या लोकांची संख्या अशी:
24यहूदाच्या 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.
27यहोयादा यांच्यात होता. हा अहरोनच्या घराण्याचा पुढारी होता.
यहोयादाबरोबर 3,700 चे सनै्य होते. 28सादोक ही त्यांच्यात होता. तो
तरुण लढवय्या होता. आपल्या घराण्यातील बावीस सरदार त्याने
बरोबर आणले. 29बन्यामीनच्या वंशातील 3,000 जण होते. ते शौलचे
नातेवाईक होते. तो पयर्ंत ते बहुतेक शौलच्या घराण्याशी एकिनष्ठ होते.
30 एफ्राइमच्या घराण्यातील 20,800 शूर सनैक ते सवर् आपापल्या
कुळात नावाजलेले होते. 31मनश्शेच्या वंशातील िनम्मे म्हणजे 18,000
लोक आले. दावीदाला राजा करण्यासाठी म्हणून त्यांना नावािनशी
बोलवून आणले होते. 32इस्साखारच्या घराण्यातील 200 जाणती,
जबाबदार माणसे आली. इस्राएलने केव्हा काय करणे योग्य आहे याचे
त्यांना चांगले भान होते. त्यांचे भाऊबदं त्यांच्या सोबत, त्यांच्या आजे्ञत
होते. 33जबुलून घराण्यातले 50,000 अनुभवी सिैनक तयार होते. सवर्
शस्त्रे ते कुशलतेने हाताळू शकत. दावीदाशी ते एकिनष्ठ होते.
34नफतालीच्या घराण्यातून 1,000 सरदार आले. त्यांच्याबरोबर ढाली
आिण भाले बाळगणार े37,000 लोक होते. 35दानच्या वंशातून
28,000 जण यधु्दाला तयार होते. 36आशेर मधले 40,000 सिैनक
यधु्दावर जायला तयार असे होते. 37यादेर्न 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. 39या लोकांनी हेब्रोन
येथे दावीद बरोबर तीन िदवस घालवले. खाद्यपेयांचा आस्वाद घेतला
कारण त्यांच्या नातलगांनी सवर् िसध्दता केली होती. 40याखेरीज
इस्साखार, जबुलून, नफताली अशा आसपासच्या भागात राहणाऱ्यांनी
गाढंब, उंट, खेचर,ं गंुर ंयांच्या पाठीवर लादनू अनेक खाद्यपदाथर् आणले.
कणीक, अजंीराच्या ढेपा, मनुका, द्राक्षारस, तेल, गुर े- मेंढर ेअसे बरचे
काही आणले. इस्राएलमध्ये आनदंीआनदं पसरला होता.

दावीद आपल्या सनै्यातील अिधकाऱ्यांशी बोलला. 2मग
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. 3आपला
करारकोश आपण पुन्हा यरुशलेममध्ये आणू. शौल राजा असताना
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आपण करारकोशाची नीट देखभाल केलेली नाही.” 4दावीदाच्या या
बोलण्याशी सवर् इस्राएल लोक सहमत झाले. सवार्ना त्याचे म्हणने 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. 7लोकांनी अबीनादाबच्या घरातून हा
करारकोश हलवला. तो नव्या गाडीवर चढवला. उज्जा आिण अह्यो हे
दोघेजण ही गाडी हाकत होते. 8दावीद 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.
10परमेश्वराचा 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. 12दावीदाला
त्यािदवशी देवाची धास्ती वाटली. दावीद म्हणाला, “आपल्या इथे मी
परमेश्वराचा कोश कसा आणू?” 13 त्यामुळे त्याने दावीदानगराला तो
करारकोश आणला नाही. तेथेच त्याने करार कोश ओबेद-अदोम याच्या
घरी नेला. ओबेद-अदोम हा गथ नगरातील होता. 14हा करारकोश
त्याच्या घरात तीन मािहने होता. ओबेद-अदोमच्या घराला आिण त्याचे
जे काही होते त्या सगळ्याला परमेश्वराने आपले आशीवार्द िदले.

ि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. 3यरुशलेम नगरातल्या आणखी काही िस्त्रयांशी दावीदाने
लग्ने केली. त्याला आणखी मुले - मुली झाली. 4यरुशलेममध्ये
जन्मलेल्या त्याच्या या मुलांची नावे अशी: शम्मुवा, शोबाब, नाथान,
शलमोन, 5इभार, अलीशवा, एल्पलेट, 6नोगा, नेफेग. याफीय,
7अलीशामा, बेल्यादा, अलीफलेट. 8दावीदाला इस्राएलचा राजा केले
आहे हे पिलष्ट्यांना कळले तेव्हा ते दावीदाच्या मागावर िनघाले.
दावीदाला ही बातमी कळली तेव्हा तो पिलष्ट्यांशी लढायला िनघाला.
9पिलष्ट्यांनी रफेाईमच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांवर चढाई करुन
त्यांना लुटले. 10दावीद 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.” 11मग 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.
12पिलष्ट्यांनी आपली दवैाने ितथेच एफाईम िदली. दावीदाने आपल्या
माणसांना त्या मूतीर् जाळून टाकायला सांिगतल्या. 13 रफेाईमच्या
खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांवर पिलष्ट्यांनी पुन्हा एकदा हल्ला केला.
14दावीदाने 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 करीन.”
16दावीदाने 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.

दावीदाने दावीदानगरात स्वत:साठी घर ेबांधली. तसेच
करारकोश ठेवण्यासाठी एक स्थान उभारले. ते एका
तबंूसारखे होते. 2मग दावीद म्हणाला, “फक्त लेवींनाच

करारकोश वाहून आणण्याची परवानगी आहे. या कामासाठी आिण
सवर्काल परमेश्वराची सेवा करण्यासाठीच लेवींची िनवड झाली आहे.”
3या जागेपाशी करारकोश आणायला म्हणून दावीदाने यरुशलेममधील
सवर् इस्राएल लोकांना एकत्र बोलावले. 4अहरोनाचे वंशज आिण लेवी
यांनाही यायला सांिगतले. 5कहाथच्या घराण्यातील 120 माणसे होती.
उरीयेल त्यांचा प्रमुख होता. 6मरारीच्या कुळातले. 220 जण होते.
असाया हा त्यांचा नेता होता. 7गषोर्मच्या घराण्यातली 130 लोक
असून, योएल हा त्यांचा प्रमुख होता. 8अलीसाफानच्या घराण्यापकैी
200 लोक होते. त्यांचा नेता शमाया होता. 9 हेब्रोनच्या वंशातले 80
लोक होते. अलीएल त्यांच्या नेता होता. 10उिज्जयेलच्या घराण्यातले
112जण असून अमीनादाब हा प्रमुख होता. 11दावीदाने मग सादोक
आिण अब्याथार याजकांना बोलावले. तसेच उरीयेल, असाया, योएल,
शमाया, अलीएल आिण अम्मीनादाब या लेवीनाही बोलावून घेतले.
12दावीद 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.” 14इस्राएलच्या
परमेश्वर देवाचा करारकोश आणता यावा यासाठी मग सवर् याजक आिण
लेवी शुिचभर् ूत झाले. 15मोशेने सांिगतले होते त्याप्रमाणे करारकोश
खांद्यावरुन आणण्यासाठी लेवींनी िवशेष प्रकारच्या काठ्या घेतल्या.
परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणेच त्यांनी तो करारकोश आणला.
16दावीदाने 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.
18याखेरीज लेवींचा आणखी एक गट होता. जखऱ्या, बेन, यजीएल,
शमीरामोथ, यहीएल, उन्न, 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.
20जखऱ्या, अजीएल, शमीरामोथ, यहीएल, उन्नी, अलीयाब, मासेया,
बनाया हे उच्च स्वरात सतारी वाजवत होते. 21मित्तथ्या, 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. 23बरखे्या आिण एलकाना हे करार
कोशाचे रक्षक होते. 24शबन्या, 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. 25दावीदा, इस्राएलमधील वडीलधारी मडंळी, सरदार करार
कोश ओबेद-अदोमच्या घरातून आणयया पुढे गेले. सवर्जण अत्यतं
आनदंात होते. 26करार कोश उचलून आणणाऱ्यांना देवाने साहाय्य
केले. त्यांनी सात गोऱ्हे आिण सात मेंढे यांचे यज्ञापर्ण केले.
27करारकोश 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. 28अखेर सवर्
इस्राएल लोकांनी करार कोश आणला. जयघोष करत रण-िंशगाच्या
नादांत, कणेर्, झांजा, सतारी, वीणा वाजवत त्यांनी तो आणला. 29करार
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 उभाररलेल्या
तबंूमध्ये तो ठेवला. मग त्यांनी देवाला होमापर्णे आिण शांती
अपर्णे वािहली. 2 हे झाल्यावर दावीदाने परमेश्वराच्या नावाने
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लोकांना आशीवार्द िदला. 3मग त्याने एकूनएक इस्राएल स्त्री-पुरुषांना
एकएक भाकर, खजूर आिण िकसिमस एवढे िदले. 4दावीदाने मग काही
लेवींची करार कोशाच्या सेवेसाठी िनवड केली. इस्राएलच्या परमेश्वर
देवाचे गुणगान गाणे, त्याचे आभार मानणे, स्तुती करणे हे त्यांचे काम
होते. 5आसाफ हा पिहल्या गाटाचा मुख्य होता. त्याचा गट झांजा
वाजवीत असे. जखऱ्या दसुऱ्या गाटाचा प्रमुख होता. इतर लेवी
पुढीलप्रमाणे: उिज्जयेल, शिमरामोथ, यिहएल, मित्तथ्या, अलीयाब,
बनाया, ओबेद-अदोम, आिण ईयेल. हे सतारी आिण वीणा वाजवत
असत 6बनाया आिण याहिजएल हे याजक नेहमी करार कोशापुढे
रणिंशगे वाजवत. 7परमेश्वराची स्तुितगीते गाण्याचे काम दावीदाने
आसाफला आिण त्याच्या भावांना िदले. 8परमेश्वराचे स्तवन करा.
त्याला हाक मारा. परमेश्वराने केलेली महान कृत्ये लोकांना सांगा.
9परमेश्वराची स्तोत्रे गा. त्यांचे स्तवन म्हणा. त्याचे चमत्कार इतरांना
सांगा. 10परमेश्वराच्या पिवत्र नावाचा अिभमान धरा. परमेश्वराकडे
येणाऱ्या तुम्हा सवार्ंना आनदं िमळो. 11परमेश्वराकडे पाहा त्याचे सामथ्यर्
बघा. मदतीसाठी त्याला शरण जा. 12 देवाच्या अद्भतू कृत्यांची आठवण
ठेवा. त्याने केलेले न्याय आिण चमत्कारची कृत्ये यांचे स्मरण करा.
13इस्राएलचे लोक परमेश्वराचे सेवक आहेत. याकोबाचे वंशज हे
परमेश्वराने िनवडलेले खास लोक आहेत. 14परमेश्वर आमचा देव आहे.
त्याच्या सामथ्यार्ची साक्ष सवर्त्र आहे. 15 त्याच्या कराराचे स्मरण असू
द्या. त्याने िदलेल्या आज्ञा पुढील हजारो िपढ्यांसाठी आहेत.
16परमेश्वराने अब्राहामाशी केलेल्या कराराची आठवण ठेवा. इसहाकाला
त्याने िदलेल्या वचनाची आठवण असू द्या. 17याकोबासाठी परमेश्वराने
तोच िनयम केला. इस्राएलशी त्याने तसाच िनरतंर करार केला.
18इस्राएलला परमेश्वर म्हणाला, “मी तुम्हाला कनानचा प्रदेश देईन. ते
वतन तुमचे असेल.” 19 त्यावेळी तुम्ही संख्येने अगदी थोडे होता,
परक्या प्रदेशात उपर ेहोता. 20तुम्ही एका प्रदेशातून दसुऱ्या प्रदेशात
भटकत होता. एका राज्यातून दसुऱ्या राज्यात जात होता. 21पण
परमेश्वराने कोणाकडूनही त्यांना द:ुख होऊ िदले नाही. परमेश्वराने
राजांना तशी ताकीद िदली. 22परमेश्वराने या राजांना सांिगतले,
“मजीर्तील लोकांना दखुवू नका. माझ्या संदेष्ट्यांना दखुवू नका.”
23पृथ्वीवरील समस्त लोकहो, परमेश्वराचे स्तवन करा. परमेश्वराने
आपल्याला वाचवल्याची शुभवातार् रोज सवार्ंना सांगा. 24परमेश्वराच्या
गौरवाची कृत्ये सवर् राष्ट्र ांना कळवा तो िकती अद्भतू आहे ते सवार्ंना सांगा.
25परमेश्वर थोर आहे. त्याची स्तुती केली पािजजे इतर दवैतांपेक्षा
परमेश्वराचा धाक अिधक आहे. 26का बर?े कारण जगातले इतर सगळी
दवैते म्हणजे नुसत्या क्षुद्र मूतीर् पण परमेश्वराने आकाश िनमार्ण केले.
27परमेश्वराला मिहमा आिण सन्मान आहे. देव तेजस्वी लखलखीत
प्रकाशाप्रमाणे आहे. 28लोक हो, सहकुटंुब परमेश्वराच्या मिहम्याची
आिण सामथ्यार्ची स्तुती करा. 29 त्याचे माहात्म्या गा. त्याच्या नावाचा
आदर करा. त्याच्यापुढे आपली अपर्णे आणा. त्याची आराधना करा
आिण त्याच्या साित्वक सौंदयार्चे गुणगान करा. 30परमेश्वरासमोर सवर्
पृथ्वीचा भीतीने थरकाप होतो पण त्याने पृथ्वीला खबंीरपणा िदला. हे
जग असे हलणार नाही. 31पृथ्वी आिण आकाश आनदंी असो सवर्त्र
लोक म्हणोत, “हे परमेश्वराचे साम्राज्य आहे.” 32समुद्र आिण त्यात
सामावलेले सवर् काही आनदंाने गजर्ना करो शेतमळ्यांची सृष्टी उल्हािसत
होवो. 33अरण्यातील वृक्ष परमेश्वरासमोर हषर्भिरत होऊन गातील कारण
साक्षात परमेश्वरच जगाला न्याय देण्यासाठी आलेला असेल. 34लोक
हो, परमेश्वराचे कृतज्ञतेने स्मरण करा, कारण तो चांगला आहे. त्याचे प्रेम
िचरतंन आहे. 35परमेश्वराला 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.”
36इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे अनादी काळापासून स्तवन केले जाते.
त्याची स्तुितस्तोत्रे अखडं गाियली जावोत.सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणून
परमेश्वराचे स्तवन केले. 37आसाफ 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. 39सादोक हा याजक आिण त्याच्याबरोबरचे इतर
याजक यांना दावीदाने िगबोन येथील उच्च स्थानी असलेल्या

परमेश्वराच्या िनवासमडंपासमोर नेमले. 40दररोज 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.
41परमेश्वराची 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 स्तुितगीत
गाईली जात असताना इतर वाद्ये वाजवण्याचेही काम त्यांच्याकडे होते.
यदथूूनचे मुलगे द्वाररक्षक होते. 43हा कायर्क्रम संपल्यावर सवर् लोक
घरोघरी गेले. दावीदही आपल्या घराण्याला आशीवार्द द्यायला घरी
परतला.

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.”
3पण 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 5इस्राएल लोकांना मी
िमसरमधून बाहेर काढले तेव्हापासून आजतागायत मी घरात रािहलेलो
नाही. माजा मुक्काम तबंूतच पडलेला आहे. 6इस्राएलच्या 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 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. 8तुला मी सवर्त्र साथ िदली. तुझ्या पुढे जाऊन तुझ्या
शतं्रूंचे पािरपत्य केले. आता मी तुला थोर लोकांच्या रांगेत नेऊन
बसवणार आहे. 9माझ्या 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. 10पूवीर् काही तापदायक गोष्टी
घडल्या, पण मी माझ्या झस्राएल लोकांच्या रक्षणासाठी पुढारी नेमले
होते. आता मी सवर् शत्रूंचा बीमोड करीन.“मी सांगतो की परमेश्वर तुझे
घराणे िचरस्थायी करील. 11तुझ्या मृत्यूनतंर तू आपल्या पूवर्जांच्या
रांगेत जाऊन बसलास की तुझ्या मुलालाच मी राजा करीन. तुझाच
मुलगा राजा होईल. त्याचे राज्य मी बळकट करीन. 12तुझ्या मुलगा
माझ्यासाठी मिंदर बांधेल. त्याचे धराणे सवर्काळ राज्य करील. 13मी
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. 14माझे राज्य आिण िनवासस्थान
यांचा तोच उत्तरािधकारी राहील. त्याची सत्ता िनरतंर चालेल.”‘
15 देवाची ही सवर् वचने आिण साक्षात्कार यािवषयी नाथानने दावीदाला
सवर् काही सांिगतले. 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. 18आणखी
काय म्हणू? तू माझ्यासाठी खूप केलेस. मी आपला तुझा एक सेवक
आहे, हे तू जाणतोसच. 19परमेश्वरा तुझ्या मनोदयाखातर तू हा
आश्चयर्कारक गोष्ट माझ्यासाठी घडवून आणलीस. 20परमेश्वरा
तुझ्यासारखा खरोखरच कोणी नाही. तुझ्यािशवाय कोणीच देव नाही.
अशा अद्भतू गोष्टी दसुऱ्या कुठल्या दवैताने केल्याचे आमच्या ऐिकवात
नाही. 21इस्राएलसारखे दसुर े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. 22इस्राएल लोकांना आपल्या छत्राखाली सवर्काळासाठी
घेऊन, परमेश्वरा तू त्यांचा देव झालास. 23 “परमेश्वरा, मला आिण माझ्या
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घराण्याला तू हे वचन िदले आहेस. ते सवर्काल अबािधत राहो. तुझ्या
म्हणण्याप्रमाणे होवो. 24तुझ्यावरचा ि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. 26परमेश्वरा, तूच खरा देव आहेस
आिण माझे भले व्हावे म्हणून तू स्वत: अिभवचन िदले आहे. 27परमेश्वरा
माझ्या घराण्याला तू दयाळूपणे आशीवार्िदत केलेस. तसेच माझे घराणे
सवर्दा तुझी सेवा करले असे तूच अिभवचन िदले आहे. तू स्वत: माझ्या
घराण्याला आशीवार्द िदला आहेस. त्यामुळे माझे घराणे सदोिदत
आशीवार्दीत होईल.”

पुढे दावीदाने पिलष्ट्यांवर स्वारी करुन त्यांचा पराभव
केला. पिलष्ट्यांकडून त्याने गथ आिण त्याच्या आसपासची
गावे काबीज केली. 2मग त्याने मवाबवर हल्ला केला. मवाबी

लोक दावीदाचे अिंकत झाले आिण त्याला खडंणी देऊ लागले.
3हदरजेरच्या 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. 4हदरजेरकडून 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.
6अराममधील िदिमष्कात दावीदाने ठाणी बसवली. अरामीलोक
दावीदाचे अिंकत होऊन त्याला करभार देऊ लागले. अशाप्रकार ेदावीद
जाईल तेथे परमेवराने त्याला िवजयी केले. 7हदरजेरच्या सनै्यातील
अिधकाऱ्यांच्या सोन्याच्या ढाली दावीदाने काढून घेतल्या आिण
यरुशलेमला आणत्या. 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. 9तोवू हा हमाथ नगराचा राजा होता आिण हदरजेर सोबाचा.
दावीदाने हदरजेरज्या 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. 12सरुवेचा मुलगा अबीशाय याने क्षार खोऱ्यात अठरा हजार
अदोमी लोकांना मारले. 13अदोममध्ये अबीशयने मजबूत ठाणी बसवली
आिण सवर् अदोमी दावीदाचे सेवक झाले. परमेश्वराने दावीदाला सवर्त्र
जय िमळवून िदला. 14दावीदाने सवर् इस्राएलवर राज्य केले. त्याने
प्रत्येक नागरीकाला उिचत अशी न्यायाची वागणूक िदली. 15सरुवेचा
मुलगा यवाब हा दावीदाच्या सनै्याचा मुख्य अिधकारी होता. अहीलुदाचा
मुलगा यहोशाफाट दावीदाचा वृत्तांत लेखक होता. 16सादोक आिण
अबीमलेख याजक होते. सादोक हा अहीटूबचा मुलगा आिण अबीमलेख
हा अब्याथारचा. शवूशा हा लेखिनक होता. 17यहोयादाचा मुलगा
बनाया हा करथेी व पलेथी लोकांवरील जबाबदार अिधकारी होता.
दावीदाचे मुलगे त्याच्याजवळ राहून महत्वाचे कारभार सांभाळत.

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. 5दावीदाचे 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.” 6आिण
दावीदाचे 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.
7अम्मोन्यांनी 32,000 रथ िवकत घेतले. माकाच्या राजालाही त्यांनी
आपल्या सनै्यासह मदतीला बोलावले व त्याने मोल देऊ केले. तेव्हा
त्यांनी येऊन मेदबा नगराजवळ तळ ठोकला. खदु्द अम्हमोनीही
नगराबाहेर पडून वेशीजवळ लढायला आले. 8अम्मोनी लढाईला सज्ज
झाले आहेत हे ऐकून दावीदाने यवाबाला इस्राएलच्या सवर् सनै्यासकट
यधु्दावर पाठवले. 9अम्मोनी लढायच्या जय्यत तयारीिनशी वेशीजवळ
आले. त्यांच्या मदतीला आलेले राजे मदैानात स्वततं्रपणे उभे होते.
10सनै्याच्या 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. 11उरलेल्या इस्राएली फौजेला अबीशयच्या हाताखाली
सोपवले. अबीशय हा यवाबचा भाऊ. हे सनै्य अम्मोन्याशी लढायला
गेले. 12यवाब अबीशयला म्हणाला,’ अरामचे सनै्य जर मला भारी ठरले
तर तू माझ्या मदतीला ये. आिण अम्मोनी तुझ्यापेक्षा प्रबळ ठरले तर मी
तुला सहाय्य करीन. 13आपल्या लोकांसाठी आिण देवाच्या या
नगरांसाठी लढताना आपण प्रयत्नांची िशकस्त करु, शौयर् गाजवू. मग
परमेश्वराला जे योग्य वाटेल ते तो करो.” 14यवाब आपल्या सनै्यासह
अरामी फौजेवर चालून गेला. तेव्हा अरामच्या सनै्याने त्यांच्यापुढून पळ
काढला. 15अरामचे 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. 16इस्राएलपुढे 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. 17अरामी 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. 18इस्राएल लोकांसमोरुन अराम्यांनी पळ
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. 19इस्राएलाने आपला पाडाव
केला आहे हे हदरजेरच्या अिधकाऱ्यांचा लक्षात आल्यावर त्यांनी
दावीदाशी तह केला. ते दावीदाच्या अिधपत्याखाली आले. अराम्यांनी
पुन्हा अम्मोनी लोकांना मदत केली नाही.

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.
2दावीदाने, 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, पहाडी या हत्यारांनी करायच्या
कष्टाच्या कामाला जंुपले. अम्मोन्यांच्या सवर् नगरांमध्ये दावीदाने हेच
केले. मग दावीद आिण त्याचे सनै्य यरुशलेमला परतले. 4पुढे गेजेर येथे
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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.
5इस्राएलींची 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. 6गथ येथे पिलष्ट्यांशी
इस्राएल लोकांची आणखी एकदा लढाई झाली. या गावात तेव्हा एक
प्रंचंड आकारमानाचा माणूस होता. त्याच्या हातापायांना प्रत्येकी
सहासहा, अशी एकंदर चोवीस बोटे होती. तो राक्षसपुत्रच होता. 7अशा
माणसाने इस्राएल लोकांचा उपहास केल्यावर योनाथानने त्याला ठार
केले. योनाथान हा िशमीचा मुलगा. िशमी दावीदाचा भाऊ. 8पिलष्टे ही
गथ नगरातील बलाढ्य लोकांची संतती. दावीद व त्याचे सेवक यांनी
त्यांचे पािरपत्य केले.

सतैान इस्राएल लोकांच्या िवरुध्द होता. त्याने दावीदाला
इस्राएल लोकांची जनगणना करण्यास प्रवृत्त केले. 2दावीद
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.” 3यावर 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.” 4पण 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
5दावीदाला त्याने एकंदर लोकसंख्या सांिगतली. इस्राएलमध्ये
11,00,000 तलवार धारी पुरुष होते आिण यहूदात 4,70,000.
6यवाबाने 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.
8मग 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.” 9गाद हा दावीदाचा संदेष्टा होता. त्याला परमेश्वर
म्हणाला; 10 “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.” 11मग गाद दावीदाकडे
गेला. दावीदाला तो म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे, ‘दावीद
तुझ्या िशके्षची िनवड तूच कर: 12अन्नधान्याच्या 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.” 13दावीद
गादला म्हणाला, “मी भल्याच 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. 15यरुशलेमचा नाश
करायला देवाने दतू पाठवला. पण त्याने यरुशलेमच्या संहाराला सुरुवात
केली तेव्हा परमेवराला ते अिरष्ट पाहून वाईट वाटले. परमेश्वराने हा संहार
थांबवायचे ठरवले. परमेश्वर त्या संहारक दतूाला म्हणाला, “थांब, पुरे
झाले त्या वेळी” परमेश्वराचा दतू अणार्न यबूसी याच्या खळ्याजवळ होत.
16दावीदाने 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
दखुववड्याच्या वेळी घालतात तसे शोक प्रदिर्शत करणार ेकपडे
घातलेले होते. 17दावीद 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.” 18मग परमेश्वराचा दतू गादला म्हणाला, “परमेश्वराच्या
उपासनेसाठी दावीदाला एक वेदी बांधायला सांग. अणार्न यबूसीच्या
खळ्या जवळ त्याने ती बांधावी.” 19गादने हे दावीदाला सांिगतले.
दावीद अणार्नच्या खळ्याकडे गेला. 20अणार्न तेव्हा गव्हाची मळणी
करत होता. तो मागे वळून पाहतो तर त्याला देवदतू िदसला. अणार्नचे
चारही मुलगे त्याला पाहून लपून बसले. 21दावीद 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.” 23अणार्न 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 धन्यापर्णासाठी 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.” 25आिण दावीदाने खळ्याचे मूल्य म्हणून अणार्नला 25 पौंड
सोने िदले. 26दावीदाने 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. 27मग परमेश्वराने
देवदतूाला आपली तलवार म्यान करायला सांिगतले. 28अणार्नच्या
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. 30परमेश्वराच्या
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.” 2इस्राएलमध्ये 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. 3दरवाजांसाठी लागणार ेिखळे आिण िबजागऱ्या
यांच्यासाठी दावीदाने लोखडं आणवले. िपतळेचाही फार मोठा साठा
त्याने केला. 4सीदोन आिण सोर या नगरांतील लोकांनी गधंसरुचे
लाकूड दावीदाला िदले. ते ओडंके तर एवढे आले की त्यांची मोजदाद
करणे कठीण. 5दावीद म्हणाला, “आपण परमेश्वरासाठी भव्यमिंदर
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. त्यदृष्टीनेच मी परमेश्वराच्या मिंदराची योजना आखीन.”
असे म्हणून दावीदाने आपल्या मृत्यूपूवीर् मिंदर उभारणीची बरीच तयारी
केली. 6मग त्याने आपला मुलगा शलमोन याला जवळ बोलावले.
इस्राएलचा परमेश्वर देव याच्यासाठी मिंदर बांधण्याची दावीदाने त्याला
आज्ञा केली. 7दावीद शलमोनला म्हणाला, “मुला, परमेश्वर देवासाठी
मिंदर बांधायची मला फार इच्छा होती. 8पण परमेश्वर मला म्हणाला,
‘दावीदा, तू बऱ्याच लढाया केल्यास आिण त्यात अनेक लोक मारले गेले.
तेव्हा तुला माझ्सासाठी मिंदर बांधता येणार नाही. 9मात्र 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.
10तो माझ्याप्रीत्यथर् मिंदर उभारील. तो माझा पुत्र आिण मी त्याचा िपता
होईन त्याचे राज्य मी बळकट करीन. इस्राएलवर त्याच्या वंशजा पकैी
एकजण सवर्काळ राज्य करील.” 11दावीद म्हणाला, “मुला, तुला
परमेश्वराची अखडं साथ लाभो. तुला यश िमळो. परमेश्वर देवाने भाकीत
केल्याप्रमाणे तुझ्याहातून त्याचे मिंदर बांधून होवो. 12तो तुला
इस्राएलचा राजा करील. लोकांचे नेतृत्व करायला आिण परमेश्वर देवाचे
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िनयम पाळायला तो तुला ज्ञान आिण शहाणपण देवो. 13इस्राएलसाठी
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.
15पाथरवट आिण सुतार तुझ्या िदमतीला आहेत. खेरीज प्रत्येक
कामात कुशल अशी माणसे आहेत. 16सोने, 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.” 17दावीदाने मग इस्राएलमधील सवर् पुढारी
मडंळींना शलमोनला सहकायर् करण्याची आज्ञा केली. 18दावीद 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 अतं:करणपूवर्क तुम्ही तुमच्या
परमेश्वर देवाला शरण जा आिण त्याचे ऐका. परमेश्वर देवाचे पिवत्र मिंदर
बांधा. मग मिंदरांत पिवत्र करारकोश आिण इतर पिवत्र वस्तू आणून
ठेवा.”

आता दावीदाचे बरचे वय झाले होते. तेव्हा त्याने आपला
मुलगा शलमोन याला इस्राएलचा राजा केले.
2इस्राएलमधील सवर् पुढारी मडंळी, याजक आिण लेवी

यांना दावीदाने बोलावून घेतले. 3तीस आिण त्याहून अिधक वय
असलेल्या लेवींची त्याने गणना केली. तसे एकंदर 38,000 लेवी होते.
4दावीद म्हणाला, “यांच्यापकैी 24,000 लेवी परमेश्वरच्या 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. 7 गेषोर्न घराण्यात लादान आिण िशमी हे दोघे
होते. 8लादान 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. 11यरथ हा त्यांपकैी मोठा, दसुरा जीजा. यऊश आिण
बरीया यांना मात्र फार संतती नव्हती त्यामुळे त्यांचे दोघांचे िमळून एकच
घराणे धरले जाई. 12कहाथला चार मुलगे होते: अम्राम, इसहार, इब्रोन
आिण उिज्जयेल. 13अहरोन 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.
14मोशे हा देवाचा संदेष्टा होता. त्याचे मुलगे लेवीच्या वंशातच गणले
जात. 15 गेषोर्म आिण अिलयेजर हे मोशचे मुलगे. 16शबुएल हा गेषोर्मचा
मोठा मुलगा. 17 रहब्या हा अिलयेजरचा मोठा मुलगा. हा एकुलता एक
होता. रहब्याला मात्र बरीच मुले झाली. 18शलोमीथ हा इसहारचा
पिहला मुलगा. 19 हेब्रोनचे मुलगे याप्रमाणे: यरीया मोठा, अमऱ्या दसुरा,
यहिजएल ितसरा, यकमाम चौथा. 20उिज्जयेलचे मुलगे: पिहला मीखा
आिण नतंरचा इिश्शया. 21महली 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. 23मूशीचे मुलगे: महली, एदर आिण यरमेोथ. 24 हे
झाले लेवीचे वंशज आपापल्या घराण्यांप्रमाणे त्यांची िशरगणती झाली. ते
घराण्यांचे प्रमुख होते. त्यांच्यापकैी प्रत्येकाच्या नावाची नोंद झालेली
आहे. जे वीस िंकवा त्याहून अिधक वयाचे होते त्यांनी परमेवराच्या
मिंदरात सेवा करणे हे त्यांचे काम. 25दावीद 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. 28अहरोनच्या 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. 29मिंदरातील ि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 वंस्तूची तयारी करणे हे ही काम
त्यांच्याकडे होते. 30 ते रोज सकाळ-संध्याकाळ परमेश्वराचे आभार
मानायला आिण त्याची स्तुती करायला उभे राहत. 31शब्बाथच्या
ि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 परमेश्वरच्या मिंदराच्या सेवेत मदत करत.

अहरोनच्या मुलांची वगर्वारी अशी: नादाब, अबीहू एलजार व
इथामार हे अहरोनचे मुलगे. 2पण नादाब आिण अबीहू हे
दोघे आपल्या वडीलांच्या आधीच वारले. िशवाय त्यांना

मुलेही झाली नव्हती. तेव्हा एलाजार आिण इथामार हेच याजक झाले.
3प्रत्येकाला 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
4इथामारपेक्षा एलाजारच्या घराण्यात वडीलधारी प्रमुख मडंळी अिधक
िनघाली. एलाजारच्या घराण्यात सोळा जण प्रमुख होते तर इथामारच्या
घराण्यात आठ जण. 5दोन्ही घराण्यातील पुरुषांनी ि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. 6शमाया 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. अशाप्रकारे
एलाजार आिण इथामार यांच्या कुळातील लोकांमध्ये कामाची वाटणी
करण्यात आली. 7यहोयारीबचा गट पिहला होता. दसुरा गट यदायाचा.
8हारीमचा गट ितसरा. सोरीमचा गट चौथा. 9मलकीयाचा पाचवा गट.
सहावा गट मयािमनचा. 10 0हक्कोसाचा सातवा गट. आठवा गट
अबीयाचा. 11नववा गट येशूवाचा . दहावा गट शकन्याचा. 12अकरावा
गट एल्यािशबाचा. बारावा गट याकीमचा. 13 तेरावा गट हुप्पाचा.
चवदावा गट येशेबाबाचा. 14पधंरावा गट िबल्गाचा. सोळावा गट
इम्मेराचा. 15सतरावा गट हेजीराचा. अठरावा गट हिप्पसेसाचा.
16पथह्याचा गट एकोिणसावा. िवसावा गट यहेजकेलाचा. 17 एकिवसावा
गट याखीनचा. बािवसावा गट गामूलचा. 18 तेिवसावा गट दलायाचा.
आिण चोिवसावा गट माज्याचा. 19परमेश्वराच्या 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. 20 लेवीच्या इतर वंशजांची नावे
खालीलप्रमाणे:अम्रामच्या वंशातील मुलेबाळे: शूबाएल. शूबाएलचे वंशज:
यहदाया. 21 रहब्याचे वंशज: इिशया. (हा सवार्त थोरला.) 22इसहार
घराण्यापकैी: शलोमोथ. शलोमोथच्या घराण्यातून: यहथ. 23 हेब्रोनचा
मोठा मुलगा यरीया. हेब्रोनचा दसुरा मुलगा अमऱ्या. यहिजयेल ितसरा
आिण चौथा यकमाम. 24उिज्जयेलचा मुलगा मीखा. मीखाचा मुलगा
शामीर. 25इिश्शया हा मीखाचा भाऊ. इिश्शयाचा मुलगा जखऱ्या.
26मरारीचे वंशज: महली मूशी आिण याजीया. 27मरारीचा मुलगा
याजीया याची मुले: शोहम व जकू्कर. 28 एलजार हा महलीचा मुलगा. पण
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एलाजारला पुत्रसंतती नव्हती. 29कीशाचा मुलगा यरहमेल. 30महली,
एदर आिण यरीमोथ हे मूशीचे मुलगे.लेवी घराण्यातील हे प्रमुख होत.
आपापल्या घराण्याप्रमाणे त्यांची नोंद करण्यात आली. 31खास
कामिगरीकरता त्यांची िनवड करण्यात आली. अहरोनचे वंशज असलेले
त्यांचे याजक नातलग यांच्याप्रमाणेच िचठ्ठ्या टाकून ही िनवड झाली.
राजा दावीदा, अहीमलेख आिण याजक व लेवी घराण्यातील प्रमुख
यांच्यासमोर त्यांनी िचठ्ठ्या टाकल्या. कामाच्या नेमणकुीमध्ये
घराण्यातील शे्रष्ठ आिण किनष्ठ बांधव असा भेदभाव नव्हता.

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: 2आसाफाच्या कुटंुबातून जकू्कर, योसेफ, नथन्या
आिण अशेराला. दावीदाने आसाफला संदेश कथनासाठी िनवडले आिण
आसाफने आपल्या या मुलांना. 3यदथूूनच्या 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. 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. 6परमेश्वराच्या 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. 8प्रत्येकाने
कोणते काम करायचे हे ठरवायला िचठ्ठया टाकल्या जात. त्यांना
एकसारखीच वागणूक िमळे. लहान थोर, गुरु-िशष्य असा त्यांच्यात
भेदभाव नव्हता. 9पिहली िचठ्ठी आसाफ (योसेफ) याची िनघाली. त्यांची
मुले आिण नातलग यांच्यातून बारा जणांची िनवड झाली.दसुरी
गादल्याची त्याची मुले आिण भाऊबदं यांच्यातून बाराजणांना घेतले.
10जकू्करचे मुलगे आिण भाऊबदं यांच्यामधून, ितसऱ्या िचठ्ठीनुसार
बाराजण घेतले. 11चवथी िचठ्ठी इस्त्रीची. त्याचे मुलगे आिण आप्त
यांच्यामधून बारा. 12पाचवी नथन्याची. त्याच्या मुलां-नातलगामधून
बारा. 13सहावी िचठ्ठी बुक्कीयाची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून
बारा. 14सातवी यशरलेाची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून बारा.
15यशयाची आठवी. या िचठ्ठीनुसार मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून बारा.
16नववी मत्तन्याची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा. 17दहावी
िशमोची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा. 18अकरावी
अजरलेाची. त्याचे मुलगे आिण नातलाग यांमधून बारा. 19बारवी
हशब्याची. त्याचे मुलगे आिण त्याचे नातलग यांमधून बारा. 20 तेरावी
शूबाएलाची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा. 21चोदावी
मितथ्याची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा. 22पधंरावी
यरमेोथची. त्याचे मुलगे आिण नातेवाईक यांमधून बारा. 23सोळावी
हनन्याची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून बारा. 24सतरावी
याश्बाकाशाची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा. 25अठरावी
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. 29बािवसाठी
िगद्दल्तीची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा. 30 तेिवसावी
महिजयाथची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून बारा. 31चोिवसावी
रोममती एजेरची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.

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 3अलाम पाचवा, यहोहानान सहावा,

एल्योवेनय सातवा. 4आता ओबेद-अदोम, याची मुले. शामाया थोरला,
अहोजाबाद दसुरा, यवाह ितसरा, साखार चौथा, नथनेल पाचवा,
5अम्मीएल सहावा, इस्साखार सातवा, पउलथय आठवा. देवाची
ओबेद-अदोमवर खरोखच कृपादृष्टी होती. 6शमाया हा ओबेद-अदोमचा
मोठा मुलगा. त्यालाही पुत्रसंतती होती. हे मुलगे चांगले कणखर योध्दे
असल्यामुळे त्यांची आपल्या िपतृकुळावर सत्ता होती. 7अथनी,
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 62वंशज होते.
9 मेशेलेम्याचे पुत्र आिण भाऊबदं िमळून अठराजण होते. ते सवर्
पराक्रमी होते. 10मरारीच्या 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. 12द्वारपालांच्या 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. 15ओबेद-
अदोमच्या वाटणीला दिक्षण दरवाजा आला. मौल्यवान चीजवस्तू
ठेवलेल्या भांडाराचे रक्षण करण्याचे काम ओबेद-अदोमच्या मुलांकडे
आले. 16शुप्पीम आिण होसा यांची िनवड पश्र्िचम दरवाजासाठी आिण
शल्लेकेथची, चढणीच्या वाटेवरील दरवाजासाठी झाली.पहारकेरी
एकमेकांलगत उभे असत. 17पूवर् दरवाजावर सहा लेवी, उत्तर
दरवाजावर चार लेवी, दिक्षण दरवाजावर चार जण, भांडाराच्या
रक्षणासाठी दोन लेवी िदवसभर सतत पहारा देत. 18पिश्ममेकडील
िशवारावर चारजण पहारा देत. आिण त्या िदशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन
रक्षक असत. 19कोरह आिण मरारी यांच्या घराण्यातील द्वाररक्षकांच्या
गटांची यादी पुढीलप्रमाणे: 20अहीया हा लेवी घराण्यातील होता.
देवाच्या मिंदरातील मौल्यवात चीजवस्तंूच्या कोठारावर तो प्रमुख होता.
पिवत्र उपकरणे ठेवलेल्या जागेची जबाबदारी अहीयावर होती. 21लादान
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. 23अम्रामी, इसहारी, हेब्रोनी आिण उिज्जयेली यांच्या
कुळांमधून आणखी काही प्रमुखांची नेमणूक करण्यात आली. 24अबुएल
हा परमेश्वराच्या मिंदरातील भांडारावरचा नायक म्हणून नेमला गेला.
अबुएल गेषोर्नचा मुलगा. गेषोर्म मोशेचा मुलगा. 25अबुएलाचे भाऊबदं
पुढीलप्रमाणे: अलीयेजार कडून: रहब्या हा अलीयेजाचा मुलगा.
रहब्याचा मुलगा यशया. यशयाचा मुलगा योराम. योरामचा मुलगा िजख्री.
आिण िजख्रीचा मुलगा शलोमोथ. 26दावीदाने मिंदरासाठी जे जे जमवले
होते त्या सगळ्यांवर शलोमोथ आिण त्याचे भाऊबदं यांची देखरखे
होती.सनै्यातील सरदारांनीही मिंदरासाठी वस्तू िदल्या होत्या.
27यापकैी काही यधु्दात िमळालेली लूट होती. ती त्यांनी परमेश्वराच्या
मिंदराच्या कामासाठी देऊन टाकली. 28शमुवेल हा द्रष्टा, कीशचा मुलगा
शौल आिण नेरचा मुलगा अबनेर, सरुवेचा मुलगा यवाब यांनी
परमेश्वराला िदलेल्या पिवत्र वस्तंूची देखभालही शलोमोथ आिण त्याचे
भाऊबदं करत असत. 29कनन्या हा इसहार घराण्यातील होता. कनन्या
आिण त्याची मुले यांना मिंदराबाहेरचे काम होते. इस्राएलच्या वेगवेगळ्या
भागांमध्ये सुरक्षाव्यवस्था आिण न्यायदान करणे ही कामे ते सांभाळत.
30हशब्या 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
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हेब्रोन घराण्यांत अशी माणसे आढळली. 32आपापल्या 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.

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. 2पिहल्या मिहन्याच्या
पिहल्या गटाचा प्रमुख याशबाम हा होता. याशबाम जब्दीएलचा मुलगा.
याशबामच्या गटात 24,000 जण होते. 3तो पेरसेच्या वंशातला होता.
पिहल्या मिहन्याच्या सवर् सेनािधकाऱ्याचा याशबाम प्रमुख होता.
4अहोह 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. 6तीस प्रिसध्द
शूरांमधला पराक्रमी सिैनक तो हाच. त्यांचा नायकही हाच होता. त्याचा
पुत्र अम्मीजाबाद बनायाच्याच गटात प्रमुख होता. 7चौथ्या मिहन्याचा
चौथा सेनापती असाएल. हा यवाबचा भाऊ. असाएलचा मुलगा जबद्या
हा पुढे आपल्या विडलानतंर सेनापती झाला. असाएलचा तुकडीत
24,000 जण होते. 8शम्हूथ हा पाचवा सेनापती. पाचव्या मिहन्याचा हा
सेनापती इज्राही होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 जण होते. 9इरा हा
सहाव्या मिहन्याचा सहावा सेनापती. हाइके्क शचा मुलगा असून तको
नगरातला होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 लोक होते. 10सातव्या
मिहन्याचा सातवा सेनापती हेलेस पलोनी हा होता. हा एफ्राइमच्या
वंशातला होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 लोक होते. 11आठव्या
मिहन्याचा आठवा सरदार जेरह वंशातला िसब्बखय हुशाथी हा होता.
त्याच्या तुकडीत 24,000 जण होते. 12नवव्या मिहन्याचा नववा
सरदार बन्यािमनी वंशातला अिबयेजेर अनाथोथी हा होता. त्याच्या
गटात 24,000 सिैनक होते. 13दहाव्या मिहन्याचा दहावा सेनापती
महरय. हा जेरह कुळातला असून नटोफा इथला होता. त्याच्या तुकडीत
24,000 लोक होते. 14अकराव्या मिहन्याचा अकरावा सेनापती
बनाया. हा िपराथोनचा असून एफ्राइमच्या वंशातला होता. त्याच्या गटात
24,000 लोक होते. 15बाराव्या मिहन्याचा बारावा प्रमुख हेल्दय. या
अथिनएल कुळातला आिण नटोफा इथला होता. त्याच्या तुकडीत
24,000 लोक होते. 16इस्राएलाच्या घराण्यांचे प्रमुख
असे:रऊबेन:िजिख्रचा मुलगा अलीयेजर. िशमोन: माकाचा मुलगा
शफट्या. 17 लेवी: कमुवेलचा मुलगा हशब्या. अहरोन: सादोक.
18यहूदा: अलीहू. (हा दावीदाचा एक भाऊ), इस्साखार: मीखाएलचा
मुलगा अम्री. 19जबुलून: ओबद्याचा मुलगा इश्माया. नफताली:
अिज्रएलचा मुलगा यरीमोथ. 20 एफ्राईम: अजऱ्याचा मुलगा होशेथ.
पश्र्िचम मनश्शे: पदायाचा मुलगा योएल. 21पूवर् मनश्शे: जखऱ्याचा
मुलगा हद्दो. बन्यामीन: अबनेरचा मुलगा यािसएल. 22दान: यरोहामचा
मुलगा अजरले.हे झाले इस्राएलींच्या घराण्यांचे प्रमुख 23दावीदाने
इस्राएलमधील पुरुषांची मोजदाद करायचे ठरवले. इस्राएलच लोकसंख्या
आकाशातील ताऱ्यांएवढी करीन असे देवाने आश्वासन िदलेले
असल्यामुळे इस्राएलमध्ये लोकासंख्या वाढली होती. तेव्हा दावीदाने
वीस वषेर् वयाचे आिण त्या पुढच्या वयाचे पुरुष गणतीसाठी िवचारात
घ्यायचे ठरवले. 24सरुवेचा 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. 25 राजाच्या मालमत्तेची जपणूक करणार ेआिधकारी
पुढीलप्रमाणे:अदीएलचा मुलगा अज्मावेथ हा राजाच्या भांडारांचा प्रमुख
होता. शेतीवाडी, नगर,े गावे आिण िकल्ले इथे असलेल्या भांडारांचा प्रमुख
योनाथान हा होता. हा उज्जीयाचा मुलगा. 26कलूबचा 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. 29शारोनचा िशमय हा शारोन भोवतालच्या
गाईगुरांचा मुख्य होता. अदलयचा मुलगा शाफाट हा दऱ्याखोऱ्यातील
गुरांवरचा मुख्य होता. 30इश्माएली ओबील हा उंटांवरचा प्रमुख होता.
येहद्या मेरोनोथी गाढवांचा मुख्य होता. 31याजीज हाग्री मेंढरांचा मुख्या
होता.राजा दावीदाच्या मालमत्तचे हे सवर् रक्षणकतेर् होते. 32योनाथान हा
सूज्ञ मतं्री आिण लेखिनक होता. हा दावीदाचा काका. हखमोनी याचा
मुलगा यहोएल याच्यावर राजपुत्रांच्या लालनपालनाची जबाबदारी होती.
33अहीथोफेल राजाचा मतं्री आिण हूशय राजाचा िमत्र होता. हा अकर
लोकांपकैी होता. 34अहीथोफेलची जागा पुढे यहोयादा आिण अब्याथार
यांनी घेतली. यहोयादा हा बनायाचा मुलगा. यवाब हा राजाचा सेनापती
होता.

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. 3पण देव मला म्हणाला, ‘नाही दावीदा, तू माझ्यासाठी
मिंदर उभारु नयेस. तू एक लढवय्या असूत तू अनेकांना ठार मारले
आहेस.’ 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 कराचे 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. 6परमेश्वर 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.
7माझ्या 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.” 8दावीद 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 अतं:करणाचा 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. 10शलमोन,
परमेश्वराने त्याचे पिवत्र स्थान म्हणजे मिंदर बांधून घेण्यासाठी तुझी
िनवड केली आहे हे चांगले लक्षात ठेव. िंहमत बाळग आिण हे कायर्
पूणर्त्वाला ने.” 11दावीदाने मग मिंदराचा आराखडा, आपला मुलगा
शलमोन याच्या स्वधीन केला. मिंदराभोवतालचे आवार, त्यातील
इमारती, कोठाराच्या खोल्या, वरच्या मजल्यावरची आिण आतल्या
बाजूची दालने, दयासनाचे स्थान यांचाही त्या आराखड्यात समावेश
होता. 12मिंदराच्या 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. 13याजक आिण लेवी यांच्या गटांची मािहती
दावीदाने शलमोनाला िदली तसेच मिंदरातील सेवेच काम आिण त्यात
वापरायची उपकरणे याबद्दलही त्याने शलमोनाला सांिगतले.
14मिंदरातील सवर् वस्तंूसाठी िकती सोने-चांदी वापरायची हे सांिगतले.
15सोन्या चांदीचे िदवे आिण िदवठणी यांचे नमुने केलेले होते. त्यातील
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प्रत्येक िदवा आिण िदवठण यासाठी नेमके िकती चांदीसोने वापरायचे
याची दावीदाने शलमोनाला कल्पना िदली. वेगवेगळ्या िठकाणी
गरजेप्रमाणे या दीपमाळा वापरायच्या होत्या. 16पिवत्र भाकरी ठेवायच्या
मेजासाठी िकती सोने - चांदी लागेल त्याचे वजन शलमोनाला दावीदाने
सांिगतले. 17काटे, कटोर,े सुरया यांना लागणार ेिनभेर्ळ सोने,
तबकांसाठी लागणार ेसोने-चांदी यांचे वजन िदले. 18धूप 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. 19दावीद
म्हणाला, “हे सवर् नमुने परमेश्वराच्या मागर्दशर्नाप्रमाणे िलहून ठेवलेले
आहेत. त्या नमुन्यांतील सवर् गोष्टी परमेश्वराने मला समजावून
सांिगतलेल्या आहेत.” 20दावीद 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. 21याजक आिण लेवी यांचे वगर् नेमले आहेत. ते
देवाच्या मिंदराच्या कामाला सज्ज आहेत. सवर्प्रकारच्या कामासाठी
कुशाल कारािगर तुझ्याबरोबर आहेत. तुझी प्रत्येक आज्ञा अिधकारी
आिण सवर् लोक मानतील.”

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. 2माइया
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 संगमरमर 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, 375टन चांदी, 675टन िपतळ, आिण
3,750 टन लोखडं. 8ज्यांच्याकडे मौल्यवान रत्ने होती त्यांनी ती
परमेश्वराच्या मिंदरासाठी िदली. गेषोर्न घराण्यातील यहीएल याच्याकडे
त्यांनी ती सुपूदर् केली. 9या सवर् प्रमुख मडंळींनी अगदी मनापासून आिण
खशुीने, मुक्तहस्ताने िदले. त्यामुळे सवर् लोकांमध्ये आनदं पसरला. राजा
दावीदालाही आनदं वाटला. 10 त्या समुदायापुढे दावीदाने परमेश्वराचे
स्तुितगीत म्हटले. ते असे:“हे परमेश्वर, इस्राएलच्या देवा, आमच्या
िपत्या, सदासवर्काळ तू धन्य आहेस. 11मिहमा, 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. 12वभैव 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. 14या सगळ्या गोष्टी देणारा मी कोण? िंकवा हे लोक तरी
कोण? तुझ्यामुळेच त्या आमच्याकडे आल्या. तुझ्याकडून िमळालेलेच
आम्ही तुला परत करत आहोत. 15आमच्या 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 सामग्री 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 प्रामिणक मनाने हे 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. 18अब्राहाम, 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.
19शलमोन 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. 21दसुऱ्या िदवशी लोकांनी परमेश्वराला यज्ञ अपर्ण केले. त्यांनी
होमापर्णे वािहली. 1,000 गोऱ्हे, 1000 एडके, 1,000 कोकर ेआिण
त्याबरोबर पेयापर्णे त्यांनी अपर्ण केली. िशवाय सवर् इस्राएलींसाठी त्यांनी
आणखीही पुष्कळ यज्ञ केले. 22मग परमेश्वासमोर 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. 25परमेश्वराने 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. 26इशायाचा मुलगा दावीद याने संपूणर् इस्राएलवर
चाळीस वषेर् राज्य केले. 27दावीद हेब्रोन नगरात सात वषेर् राजा होता.
मग यरुशलेममध्ये त्याची कारकीदर् तेत्तीस वषार्ंची होती. 28पुढे 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. 30इस्राएलचा 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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परमेश्वर देवाची शलमोनाला साथ असल्यामुळे दािवदाचा पुत्र
शलमोन एक बलाढ्य राजा झाला. परमेश्वराने शलमोनाला थोर
केले. 2शलमोन सवर् इस्राएल लोकांशी म्हणजेच, सरदार,

अिधकारी, न्यायाधीश, इस्राएलमधील प्रमुख मडंळी या सवार्ंशी बोलला.
3मग 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.
4दावीदाने परमेश्वराचा करारकोश िकयार्थ यारीमाहून यरुशलेम येथे
आणला होता. यरुशलेममध्ये तो ठेवण्यासाठी दावीदाने जागा तयार
केली होती. करारकोशासाठी त्याने यरुशलेममध्ये तबंू उभारला होता.
5उरीचा 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. 6परमेश्वराच्या ि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.” 8शलमोन परमेश्वराला म्हणाला, “माझे वडील दावीद यांच्यावर
तुझी फार कृपा दृष्टी होती. त्यांच्याजागी तू मला नवीन राजा म्हणून
िनवडलेस. 9आता, हे परमेश्वर देवा, त्यांना तू िदलेले वचन पूणर् कर.
एका फार मोठ्या राष्ट्र ाचा तू मला राजा केले आहेस. त्यातील प्रजेची
संख्या धरतीवरील रज:कणांसारखी ि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. स्वत:साठी 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 मासन्मानाही देईन. तुझ्या आधीच्या कोणाही राजाला
िमळाले नसेल एवढी संपत्ती व मानसन्मान देईन. पुढेही तुझ्यावढे
कोणत्याही राजाला िमळणार नाही.” 13 तेथून शलमोन िगबोन येथे
उच्चस्थानी गेला. सभामडंपाकडून तो पुन्हा राजाची कतर्व्ये पार
पाडण्यासाठी यरुशलेम येथे गेला. 14शलमोनाने 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. 15यरुशलेममध्ये 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 येथून शलमोनाने घोडे आणवले होते. राजाचे व्यापारी क्यू
येथे घोड्यांची खरदेी करत. 17या 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.

परमेश्वराच्या नावाच्या सन्मानाथर् एक मिंदर तसेच स्वत:साठी
एक राजमहालही बांधायचे शलमोनाने ठरवले. 2डोंगरातून
दगडाचे िचर ेकाढायला 80,000 पाथरवट आिण 70,000

मजूर त्याने नेमले. मजुरांच्या कामावर देखरखे करण्यासाठी शलमोनाने
3600 मुकादम नेमले. 3सोराचा 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. 4मी 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. 6खर ं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
वडलांनी िनवडलेल्या इतर कारािगरांबरोबर तो इथे यहूदा आिण
यरुशलेममध्ये काम करील. 8लबानोनमधून माझ्यासाठी गधंसरु,
देवदार आिण स्वतचंदन यांचे लाकूडही पाठवावे. लबानोनमधले तुझे
लाकूडतोड्ये चांगले अनुभवी आहेत हे मला माहीत आहे. त्या तुमच्या
सेवकाना माझे सेवक मदत करतील. 9मी बांधायला घेतलेले मिंदर
चांगले िवशाल आिण संुदर होणार असल्यामुळे मला लाकूड मोठ्या
प्रमाणावर लागणार आहे. 10लाकडासाठी वृक्षतोड करणाऱ्या तुमच्या
सेवकांना मी पुढीलप्रमाणे मेहनताना देईन: 1,25,000 बुशेल गहू,
1,25,000 बुशेल जव, 115,000 गँलंन द्राक्षारस आिण 1,15,000
गँलंन 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
स्वत:साठी 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 काढू शकतो. तो तुझ्या आिण तुझ्या वडलांच्या,
माझ्या स्वामी दािवदाच्या कसबी कारािगरांबरोबर काम करील.
15 “तुम्ही गहू, जव, तेल आिण द्राक्षारस देण्याचे कबूल केले आहे ते सवर्
आमच्या नोकरांना द्यावे. 16आिण 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.” 17शलमोनाने 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.
18शलमोनाने त्यापकैी 70,000 जणांना ओझी वाहायला िनवडले
आिण80,000 लोकांना डोंगरातून दगड काढायच्या कामासाठी
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िनवडले. उरलेल्या 3,600 उपऱ्यांना या काम करणाऱ्यांवर देखरखे
करणार ेमुकादम म्हणून नेमले.

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. 2आपल्या कारिकदीर्ंच्या चौथ्या
वषार्तल्या दसुऱ्या मिहन्याच्या दसुऱ्या िदवशी शलमोनाने कामाला
सुरुवात केली. 3शलमोनाने 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. 4मिंदराच्या समोरचा द्वारमडंप 20 हात लांब आिण वीस हात उंच
होता. त्याची आतील बाजू शलमोनाने शुध्द सोन्याने मढवली होती.
5मोठ्या खोलीला सवर्बाजंूनी त्याने देवदारुच्या फळ्या बसवल्या.
त्यांवर शलमोनाने सोन्याचा पत्रा चढवला आिण त्यावर खजुरीची झाडे
व साखळ्या कोरुन काढल्या 6मौल्यवान रत्ने जडवून त्याने मिंदराच्या
सौदयार्त भर घातली. यात वापरलेले सोने पवार्इमचे होते. 7तुळया,
दाराचे खांब, िंभती, दरवाजे हे मिंदराचे आतले भागही शलमोनाने
शोन्याने मढवले. िंभतींवर त्याने करुब कोरुन काढले. 8यानतंर
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
23टन सोने होते. 9सोन्याच्या िखळ्यांचे वजन 1 1/4पौंड एवढे होते.
वरच्या मजल्यावरची दालने ही शलमोनाने सोन्याने मढवली. 10अत्यतं
पिवत्र गाभाऱ्यात बसवण्यासाठी शलमोनाने दोन करुब घडवले. हे
करुबही कारािगरांनी सोन्याने मढवले. 11करुबांच्या एकेका पखंाची
लांबी 5 हात होती. त्यांची एकंदर लांबी 20 हात एवढी होती. पािहल्या
करुबाचा एक पखं दालनाच्या एका बाजूच्या िंभतीला स्पशर् करत होता
तर दसुरा पखं दसुऱ्या करुबाच्या एका पखंाला. 12आिण दसुऱ्या
करुबाचा दसुरा पखं दालनाच्या दसुऱ्या िंभतीला स्पशर् करत होता.
13अशाप्रकार े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. 15मिंदरासमोर शलमोनाने दोन स्तभं उभले केले.
हे स्तभं 35हात उंच होते. त्यांच्यावरचे कळस प्रत्येकी 5 हात उंचीचे
होते. 16शलमोनाने 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.

शलमोनाने वेदी िपतळेची केली. ती 30 फूटलांब, 30 फूट रंुद
आिण 81 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. 3या
गगंाळाच्या खालच्या बाजूस सभोवार कडेला बलैांच्या िचत्रकृती
घडवलेल्या होत्या. त्यांची लांबी 10 हात होती. गगंाळ बनवतानाच या
बलैांच्या दोन रांगा ओतल्या होता. 4बारा घडीव बलैांनी हे प्रशस्त
गगंाळ तोललेले होते. तीन बलै पूवर्िभमुख, तीन पिश्चमािभमुख, तीन
उत्तरािभमुख तर तीन दिक्षणािभमुख होते. आिण गगंाळ त्यांच्यावर होते.
सवर् बलैांचा मागील भाग एकमेकांकडे आिण मध्यभागी आलेला होता.
5या िपतळी गगंाळाची जाडी 3 इचं होती. त्याची कड उमललेल्या
कमलपुष्पासारखी होती. त्यात 17,500 गँलन पाणी मावू शकत असे.
6याखेरीज 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. 7शलमोनाने सोन्याच्या दहा दीपवृक्षही
केले. हे त्याने त्यांचे िवधीनुसार बनिवले, आिण मिंदरात ठेवले. डावीकडे
पाच आिण उजवीकडे पाच असे ते ठेवले. 8दहा मेजेही शलमोनाने
मिंदरात ठेवली. ती ही पाच डावीकडे आिण पाच उजवीकडे अशी ठेवली.

िशवाय सोन्याचे शभंर वाडगे केले. 9याखेरीज 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. 12दोन 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. 15मोठे िपतळी गगंाळ आिण त्याला आधार देणार ेबारा बलै
िहरामनेच केले. 16शलमोनासाठी त्याने हडें, फावडी, काटे इत्यादी
मिंदरातली उपकरणे केली. त्यासाठी लखलखीत, उजळ िपतळ
वापरलेले होते. 17या सवर् गोष्टीसाठी शलमोनाने आधी िचकणमातीचे
नमुने बनिवले. त्यासाठी सुक्कोथ आिण सरदेा यांच्यामधली, यादेर्न
खोऱ्यातली माती वापरली. 18शलमोनाने इतक्या अगिणत गोष्टी करवून
घेतल्या की त्यांना िपतळ िकती लागले याची मोजदाद कोणी केली नाही.
19याखेरीज आणखी काही गोष्टी शलमोनाने देवाच्या मिंदरासाठी
केल्या. सोन्याची वेदी, समिर्पत भाकर ठेवण्याची मेजे केली. 20सोन्याचे
दीपवृक्ष आिण िदवे करवून घेतले. आतल्या सवार्ंत पिवत्र गाभाऱ्याच्या
समोर योजना केल्याप्रमाणे लावण्यासाठी हे िदवे होते. 21यािशवाय
फुले, िदवे आिण िनखार ेउचलण्याचे िचमटे शुध्द सोन्याचे होते.
22कातऱ्या, वाडगे, कटोर,े अिग्रपात्रे, 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. 2पुढे शलमोनाने परमेश्वराचा करारकोश
दावीदनगराहून म्हणजेच सीयोनमधून आणण्यासाठी इस्राएल मधील सवर्
वडीलधारी मडंळी, आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख, यांना यरुशलेम येथे
बोलावून घेतले. 3सातव्या मिहन्यातील मडंपाच्या सणाच्या िदवशी सवर्
इस्राएल लोक शलमोनाकडे आले. 4सवर् इस्राएलाचे वडीलधारे
जमल्यावर लेवींनी करारकोश उचलून घेतला. 5याजक 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 सामोर े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 बोरबर खाली तो त्यांनी ठेवला.
8कोशावरती 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. 10दोन 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. 12मग 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. 13गायन 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:

2 इितहास 3:2 226 2 इितहास 5:13
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परमेश्वराची स्तुती 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. 2परमेश्वरा, तुझ्या
िनवासासाठी मी हे घर बांधले आहे. तू येथे िचरकाल राहावेस

म्हणून हे उच्च कोटीचे घर आहे.” 3मग शलमोनाने मागे वळून सवर्
इस्राएल समुदायांना आशीवार्द िदला. आिण ते सवर् उभे 4शलमोन 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. 6पण आता
यरुशलेम हे स्थान मी माझ्यासाठी िनवडले आहे आिण दावीदाला
इस्राएल लोकांवर नेमले आहे.’ 7 “इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्या प्रीत्पथर्
माझे वडील दावीद यांना मिंदर बांधायचे होते. 8पण परमेश्वर त्यांना
म्हणाला, ‘दावीद, माझ्या नावाने मिदर बांधायचा िवचार तुझ्या मनात
आला हे चांगले झाले. 9पण ते तू बांधू शकत नाहीस पण तुझा मुलगा हे
काम करील.’ 10 0आता 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 11मी
करारकेश मिंदरात ठेवला आहे. इस्राएलच्या लोकांशी परमेश्वराने केलेला
करार या कोशांत आहे.” 12शलमोन परमेश्वराच्या वेदीसमोर उभा
रािहला. तेथे जमलेल्या सवर् इस्राएल लोकांपुढे तो उभा होता. त्याने
आपले बाहू पसरले. 13बाहेरच्या 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 14शलमोन 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. 15दावीद याला िदलेले वचन तू पाळलेस.
दावीद माझे वडील होते. तू आपल्या मुखानेच त्यांना वचन िदलेस आिण
आज आपल्या हाताने ते प्रत्यक्षात आणले आहेस. 16तसेच आता, हे
इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, दावीद या सेवकाला िदलेले हे वचनही खरे
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 खरे
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 19पण माझी एवढी प्राथर्ना ऐक. मी
करुणा भाकतो ितच्याकडे लक्ष दे. परमेश्वर देवा, माझी आतर् हाक ऐक.
मी तुझा एक दास आहे. 20या 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.
21तुझ्या इस्राएल लोकांनी तसेच मी केलेल्या प्राथर्ना तू ऐक. या
प्राथर्नास्थलाकडे 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, 23तू 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 25तू 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, 27तर 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 िंकवा
लोकांच्या राहत्या नगरांवर शत्रूचा हल्ला झाला, असे काही झाल्यास
29तुझे 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 स्वागार्तून ऐक. तू स्वगार्त
राहातोस. तू ऐकून त्यांना क्षमा कर. प्रत्येकाचा मनोदय तुला माहीत
असल्यामुळे ज्याला जे योग्य असेल त्याला ते दे. मानवाचे मन फक्त तूच
ओळखतोस. 31असे 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 33तू 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. 35तर 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. 37पण ितथे त्यांचे
ह्दयपिरवतर्न होऊन, परभूमीत कैदी होऊन पडलेले ते महणतील,
‘आम्ही चुकलो, आमच्या हातून पाप घडले आहे. आम्ही दरुाचरण केले
आहे.’ 38असतील ितथून ते अतंरीच्या उमाळ्याने तुला शरण येतील.
या देशाच्या तू त्याच्या पूवर्जांना िदलेल्या देशाच्या िदशेने आिण तू
िनवडलेल्या नगराच्या िदशेने पाहात ते प्राथर्ना करतील. तुझ्या
नावाखातर मी बांधलेल्या या मिंदराच्या िदशेने पाहात ते प्राथर्ना
करतील. 39असे 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. 40आता, 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 सामथर् ि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.”

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 अग्री 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

2 इितहास 5:14 227 2 इितहास 7:3
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चांगला आहे त्याची कृपा सवर्काळ राहाते.” 4मग शलमोनाने आिण सवर्
इस्राएल लोकांनी परमेश्वरापुढे यज्ञ केले. 5 राजा शलमोनाने 22,000
बलै आिण, 6याजक 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. 7मिंदरासमोरचे 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. 8शलमोन 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. 9आठव्या
ि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. 10सातव्या मिहन्याच्या तेिवसाव्या िदवशी
शलमोनाने लोकांना घरोघरी परतायला सांिगतले. दावीद, शलमोन
आिण इस्राएल लोक यांच्यावर परमेश्वराने कृपा केल्यामुळे लोक आनदंी
झाले होते. त्यांची अतं:करणे आनदंाने भरुन गेली होती. 11परमेश्वराचे
मिंदर आिण राजगृह बांधण्याचे काम शलमोनाने पार पाडले. परमेश्वराचे
मिंदर आिण आपले िनवासस्थान यांच्याबाबतीत योजलेल्या सवर् गोष्टी
त्याने यशस्वीपणे पूणर् केल्या. 12नतंर एकदा रात्री परमेश्वराने
शलमोनाला दशर्न िदले. तो शलमोनाला म्हणाला, “शलमोना तुझी
प्राथर्ना मी ऐकली आहे. हे स्थळ यज्ञगृह म्हणून मी िनवडले आहे.
13कधी जर मी पजर्न्यवृष्टी होऊ नये म्हणून आकाशमागर् बदं केला,
धान्य फस्त करायला टोळधाड पाठवली िंकवा रोगाराईचा प्रसार केला
14आिण अशावेळी लोकांनी नम्र होऊन माझा धावा करुन माझ्या
दशर्नाची इच्छा बाळगली, दरुाचाराचा त्याग केला तर मी स्वागार्तून
त्यांच्या हाकेला ओ देईन. त्यांना त्यांच्या पापाची क्षम करीन आिण
त्यांची भूमी संकटमुक्त करीन. 15आता 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 राहोव
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, 18तर 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, 20तर
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
अश्चयर् 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.”‘

मिंदर आिण आपले घर बांधायला शलमोनाला वीस वषेर्
लागली. 2मग िहरामने िदलेली नगर ेशलमोनाने वसवली. त्या
नगरांमध्ये काही इस्राएल लोकांना वसती करण्यास मुभा

िदली. 3पुढे शलमोनाने हमाथ सोबा हे नगर िंजकून घेतले.
4वाळवंटातील तमदोर हे नगरही त्याने वसवले. कोठारांसाठी म्हणून
त्याने हमाथमधली नगर ेबांधली. 5वरचे बेथ - होरोन आिण खालचे बेथ
- होरोन यांची उभारणीही शलमोनाने केली. ती त्याने भक्कम तटबदंीची

नगर ेकेली. त्यांना मजबूत कोट, वेशी आिण अडसर करवले. 6बालाथ
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. 7इस्राएल लोक राहात
असलेल्या प्रदेशात अनेक परकी लोकही होते. ते म्हणजे िहत्ती, अमोरी,
पिरज्जी, िहव्वी आिण यबूसी. त्यांना शलमोनाने वेठिबगार केले. 8 हे लोक
मूळचे इस्राएल नव्हते. या प्रदेशात राहून गेलेल्या लोकांचे ते वंशज होते
आिण इस्राएल लोकांनी त्यांना अजून नष्ट केले नव्हते. ते अजूनही
आहेत. 9इस्राएल लोकांपकैी कोणालाही शलमोनाने वेठिबगारीसाठी
सक्ती केली नाही. ते त्याचे योध्दे होते. ते सनै्यािधकारी, रथािधपती,
स्वारांचे अिधकारी असे होते. 10काही इस्राएलीजण तर शलमोनाच्या
अिधकाऱ्यांवर अमंल गाजवणार ेहोते. असे प्रमुख अिधकारी 250 होते.
11शलमोनाने 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 नेये.” 12मग शलमोनाने
वेदीवर परमेश्वराला होमापर्णे वािहली. मिंदराच्या प्रवेशमडंपासमोरच
शलमोनाने ती वेदी बांधली होती. 13मोशेच्या 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. 14आपल्या
वडलांच्या सूचना शलमोनाने ततंोततं पाळल्या. परमेश्वराच्या सेवेसाठी
त्याने याजकवगार्च्या नेमणकुा केल्या. लेवीना 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. 15याजक
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. 16शलमोनाची
सगळी कामे िसध्दीला गेली. मिंदराच्या कामाला सुरुवात केल्यापासून ते
संपेपयर्ंत त्यांचे व्यविस्थत िनयोजन केले होते. अशा रीतीने मिंदराचे
काम तडीला गेले. 17यानतंर शलमोन लाल समुद्रानजीकच्या अदोम
देशातील एस्योन - गेबेर आिण एलोथ या नगरांना गेला. 18 िहरामने
त्याच्याकडे आपली गलबते पाठवली. समुद्रपयर्टनात दरबेज अशा
िहरामच्या सेवकांनीच ती नेली. शलमोनाच्या चाकरीतील लोकांबरोबर हे
सेवक ओिफर येथे गेले आिण तेथून चारशे पन्नास िकक्कार टन सोने
आणून त्यांनी ते शलमोनाला िदले.

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. 2शलमोनाने ितच्या सवर् प्रश्नांची उत्तर ेिदली.
त्याला त्यातले काहीच अवघड वाटले नाही. 3शबाच्या 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.
5मग ती राजा शलमोनाला म्हणाली, “तुझ्या कामिगरीची आिण
शहाणपणाची जी वणर्ने मी माझ्या देशात ऐकली ती खरीच आहेत. 6इथे
येऊन स्वत: अनुभव घेईपयर्ंत मला त्या गोष्टी खऱ्या वाटत नव्हत्या. खरे
तर तुझ्या सूज्ञपणाची थोरवी िनम्म्यानेही माझ्यापयर्ंत पोचली नव्हती.
तुझ्याबद्दल जे ऐकले त्यापेक्षाही तू महान आहेस. 7तुझ्या बायका, तुझी
माणसे आिण अिधकारी फार भाग्यवान आहेत. तुझ्या सेवेत असतानाच
त्यांना तुझ्या शहाणपणाचा लाभ होतो. 8तुझा देव परमेश्वर ह्याची स्तुित
असो. तो तुझ्यावर प्रसन्न आहे आिण आपल्या वतीने त्याने तुला राजा
म्हणून िंसहासनावर बसवले आहे. परमेश्वराचे इस्राएलवर प्रेम आहे आिण
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इस्राएल वर त्याचा कायमचा वरदरस्त आहे. जे उिचत आिण न्याय्य ते
करण्यासाठी त्याने तुला राजा केले आहे.” 9शबाच्या राणीने मग राजा
शलमोन याला एकशेवीस िकक्कार सोने, अनेक मसाल्याचे पदाथर् आिण
िंकमती रत्ने यांचा नजराणा िदला. ितने िदले तसे मसाल्याचे िजनस
शलमोनाला कधीच कुणाकडून िमळाले नाहीत. 10 िहराम आिण
शलमोन यांच्या सेवकांनी ओिफ?रहून सोने आणले. रक्तचंदनाचे लाकूड
आिण मौल्यवान रत्नेही त्यांनी आणली. 11परमेश्वराच्या 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.
12शबाच्या राणीला जे हवे ते राजा शलमोनाने देऊ केले. त्याने जे देऊ
केले ते ितने आणलेल्या नजराण्यापेक्षा जास्तच होते. मग शबाची राणी
आपल्या लव्याजम्यासािहत आपल्या देशात परतली. 13शलमोनाला
वषर्भरात जेवढे सोने िमळे त्याचे वजन 25 टन एवढे असे. 14याखेरीज,
िफरस्ते व्यापारी आिण िवके्रते खूप सोने आणत. अरबस्तानचे राजे
आिण वेगवेगळ्या प्रदेशांचे सुभेदार सोने - चांदी आणत, ते वेगळेच
15सोन्याचे पत्रे ठोकून 200 मोठ्या ढाली राजा शलमोनाने केल्या.
अशाप्रत्येक ढालीला 7 1/2 पौंड वजनाचा सोन्याचा पत्रा लागला.
16याखेरीज 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. 18या िं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. 19सहा 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. 21ताशीर्श येथे जाणारी गलबते
त्याच्याकडे होती. िहरामची माणसे त्याच्या गलबतांतून मालाची ने -
आण करीत. सोन - रुपे, हिस्तदतं, वानर ेआिण मोर यांनी भरलेली ही
गलबते दर तीन वषार्नी ताशीर्शहून शलमोनाकडे येत. 22वभैव 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. 25घोडे आिण
रथ यांच्यासाठी शलमोनाकडे 4,000 ठाणी होती. त्याच्यापदरी
12,000 रथचालक होते. त्यांची सोय त्याने मुद्दाम वसवलेल्या नगरात
आिण स्वत:ला लागतील तेवढ्यांची यरुशलेममध्ये केली होती.
26फरात नदीपासून पिलष्ट्यांच्या देश आिण िमसरची सीमा
येथपयर्ंतच्या सवर् राजांवर शलमोनाचा अिधकार होता. 27 राजा
शलमोनाकडे चांदी ही दगडधोंडे असावे इतकी आिण गधंसरुची झाडे,
डोंगराळ देशातल्या उंबराच्या झाडांइतकी िवपुल होती. 28 िमसर आिण
इतर देशामधून लोक शलमोनासाठी घोडे आणत. 29शलमोनाने
सुरुवातीपासून शेवटपयर्ंत ज्यागोष्टी केल्या त्या नाथान या संदेष्ट्याच्या
इितहासात तसेच, अहीया िशलोनी याच्या संदेशलेखात आिण इद्दो या
भिवष्यावत्याच्या ‘इद्दोची दशर्ने’ यात नोंदवलेल्या आहेत. नबाटाचा
मुलगा यराबाम यािवषयीही इद्दोने िलिहलेले आहे. 30शलमोनाने
यरुशलेममधून इस्राएलवर चाळीस वषेर् राज्य केले. 31मग तो आपल्या
पूवर्जांना िमळाला. लोकांनी त्याचे दावीदनगरात दफन केले. शलमोनाचा
मुलगा रहबाम हा पुढे शलमोनाच्या जागी राज्य करु लागला.

रहबाम शखेम येथे गेला कारण त्याला राजा करण्यासाठी
सवर् इस्राएल लोक तेथे गेले होते. 2यावेळी 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,
4तुमच्या वडलांनी आमचे आयषु्य फार िजिकरीचे केले होते. त्यांनी
जणू आमच्या मानेवर जू ठेवले होते. ते आता हलके करा म्हणजे आम्ही
तुमच्या आजे्ञत राहू.” 5यावर रहबाम त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तीन
िदवसांनी परत या.” तेव्हा लोक िनघून गेले. 6 राजा रहबामने मग
आपल्या वडलांच्या पदरी असणाऱ्या वडीलधाऱ्या 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.” 8पण रहाबामने
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 वडलांनी 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 वडलांनी
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. 11माझ्या वडीलांनी
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. 14तरुणांनी ि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 म्हणले,
“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. 17पण यहूदाच्या नगरांमध्ये राहाणार ेकाही इस्राएल लोक होते.
रहबाम त्यांच्यावर राज्य करत रािहला. 18हदोराम 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 स्वत:कडे राज्य खेचून

आणण्यासाठी त्याने ही जमवाजमव केली. 2पण परमेश्वराचा माणूस
शमाया याच्याकडे परमेश्वराचा संदेश आला. परमेश्वर त्याला म्हणाला,
3 “शमाया, यहूदाचा राजा, शलमनपुत्र रहबाम याच्याशी तू बोल.तसेच
यहूदा ?आिण बन्यािमन इथल्या इस्राएल लोकांशीही बोल. त्यांना
म्हणावे. 4परमेश्वराचे 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. 5 रहबाम यरुशलेममध्ये
रािहला. हल्ल्यांचा प्रितकार करायला सज्ज अशी भक्कम नगर ेत्याने
यहूदात उभाली. 6 बेथलेहेम, एटाम, तकोवा, 7 बेथ - सूर, शोखे,

2 इितहास 9:9 229 2 इितहास 11:7



12

13

अदलु्लाम, 8गथ, मारशेा, सीफ, 9अदोरइम, लाखीश, अजेका, 10सोरा,
अयालोन व हेब्रोन या नगरांची डागडुजी केली. यहूदा आिण बन्यािमन
मधली ही गावे चांगली भक्काम करण्यात आली. 11नगर ेमजबूत
झाल्यावर रहबामने त्यांच्यावर नायक नेमले. अन्नसामग्री, तेल, द्राक्षारस
यांचा साठा त्याने तेथे केला. 12प्रत्येक 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. 13समस्त इस्राएलमधील याजक आिण लेवी रहबामशी सहमत
होते. ते त्याला येऊन िमळाले. 14 लेवींनी आपली शेती आिण िशवारे
सोडली आिण ते यहूदा व यरुशलेम येथे आले. परमेश्वराप्रीत्यथर्
याजकाचे काम करायला यराबाम आिण त्याचे मुलगे यांनी लेवींना
प्रितबधं केला म्हणून ते आले. 15यराबामने बोकड आिण वासर ेयांच्या
मूतीर् उच्चस्थानी स्थापन केल्या आिण त्यांच्या पूजेसाठी आपले याजक
िनवडले. 16इस्राएलच्या सवर् वंशातील जे लोक इस्राएलचा देव परमेश्वर
याच्याशी एकिनष्ठ होते ते ही, लेवींनी इस्राएल सोडल्यावर, परमेश्वराला
यज्ञापर्णे करण्यासाठी यरुशलेमला आले. 17 त्यामुळे यहूदाचे राज्य
बलकट झाले. त्यांनी शलमोनाचा पुत्र रहबाम याला तीन वषेर् पािंठबा
िदला. या काळात त्यांनी दावीद आिण शलमोन यांच्यासारखेच आचरण
ठेवले. 18 रहबामने महलथशी िववाहा केला. ितचे वडील यरीमोथ आिण
ितची आई अबीहईल. यरीमोथ हा दावीदाचा मुलगा. अबीहईल
अलीयाबची मुलगी आिण अलीयाब हा इशायचा मुलगा.
19महलथापासून रहबामला यऊश, शमऱ्या आिण जाहम हे मुलगे झाले.
20मग 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
पत्नी आिण साठ उपपत्नी होत्या. त्याला अठ्ठावीस मुलगे आिण साठ
मुली होत्या. 22अबीयाला 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 लगे लावून िदली.

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, सुकृीव
कुशी हे लोक होते. 4यहूदातील भक्कम नगरांचा पाडाव केल्यावर
िशशकने आपले सनै्य यरुशलेमला आणले.श 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
पस्चाात्ताप 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. 8पण 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 शलमा. 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. 15शमाया 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.

इस्राएलचा राजा यराबामच्या कारकीदीर्च्या अठराव्या वषीर्
अबीया यहूदाचा राजा झाला. 2 त्याने यरुशलेममध्ये तीन
वषेर् राज्य केले. मीखाया ही अबीयाच्री आई. िगबा नगरातील

उरीएलची ती मुलगी. अबीया आिण यराबाम यांच्यामध्ये लढाई जंुपली.
3अबीयाच्या 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, 5दावीद आिण त्याची मुले यांनी इस्राएलवर
सवर्काळ राज्य करावे असा इस्राएलच्या परमेश्वर देवानेच त्यांना
आिधकार िदला आहे हे ध्यानात घ्या. देवाने दावीदाशी तसा िमठाचा
करारच केला आहे. 6पण यराबामने त्याचा स्वामी जो राजा त्याच्याकडे
पाठ िफरवली. यराबाम नबाटाचा मुलगा. नबाट हा दावीदाचा पुत्र
शलमोनाच्या सेवकांपकैी एक. शलमोन दावीदाचा मुलगा. 7मग
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 संख्ये ने वरचढ आहात
आणी यराबामने तुमच्यासाठी देव म्हणून बनवलेली सोन्याची वासरे
तुमच्याकडे आहेत. 9परमेश्वराचे 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 स्वत:वर संस्कार
केला की तो जे खर ेपरमेश्वर नव्हेत त्यांचा याजक बनतो. 10 “पण
आमच्यासाठी परमेश्वर हाच आमचा देव आहे. आम्ही त्याच्याकडे पाठ
िफरवलेली नाही. त्याचा त्याग केलेला नाही. परमेश्वराची सेवा करणारे
याजक अहरोनचे वंशज आहेत. लेवी त्यांना परमेश्वराच्या सेवेत मदत
करतात. 11परमेश्वराला 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. 12खदु्द
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.” 13पण यराबामने सनै्याच्या एका तुकडीला अबीयाच्या सनै्यामागे
दबा धरुन राहायला सांिगतले. त्यांनी अबीयाच्या सनै्याला पाठीमागून
वेढा घातला. 14यहूदातील 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. 15मग अबीयाच्या सनै्यातील लोकांनी
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आरोळ्या ठोकल्या. त्याबरोबर देवाने यराबामच्या सनै्याचा पराभव
केला. अबीयाच्या यहूदा सनै्याने याराबामच्या इस्राएली सनै्याचा पाडाव
केला. 16इस्राएल लोकांनी यहूदासमोरुन पळ काढला. देवाने यहूदांच्या
हातून इस्राएल लोकांचा पराभव केला. 17अबीयाने केलेल्या या दारुण
पराभवात इस्राएलचे 5,00000 योध्दे मारले गेले. 18अशाप्रकारे
त्यावेळी इस्राएल लोक हरले आिण यहूदा िंजकले. आपल्या पूवर्जांच्या
परमेश्वर देवावर िवसंबून रािहल्यामुळेच यहुदा सनै्याने िवजय िमळवला.
19अबीयाच्या सनै्याने यारबामच्या सनै्याचा पाठलाग केला. बेथेल,
यशाना आिण एफ्रोन ही नगर ेआिण त्यांच्या आसपासची खेडी एवढा
प्रदेश यराबामकडून अबीयाच्या सनै्याने बळकावला. 20अबीयाच्या
हयातीत पुन्हा यराबाम डोके वर काढू शकला नाही. परमेश्वराने
यराबामवर प्रहार केला आिण तो मेला. 21अबीयाचे सामथ्यर् मात्र
वाढले. त्याने चौदा बायका केल्या. त्याला बावीस मुलगे आिण सोळा
मुली झाल्या. 22इद्दो या भिवष्याद्याच्या 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. 2आसाने 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.
5यहूदाच्या सगळ्या नगरांमधली उच्च स्थाने आिण धूप जाळायच्या वेद्या
आसाने काढून टाकल्या. आसाच्या कारकीदीर्त त्यामुळे राज्यात शांतता
नांदत होती. 6या काळात आसाने यहूदात भक्कम तटबदंीची नगरे
बांधली. परमेश्वराने शांतता िदल्यामुळे या काळात आसा यधु्दमुक्त
रािहला. 7आसा 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.
8आसाच्या सनै्यात यहूदाच्या वंशातील 3,00,000 जण आिण
बन्यािमन वंशातील 2,80000 लोक होते. यहूदा लोकांकडे मोठ्या
ढाली आिण भाले होते. बन्यािमनाकडे लहान ढाली होत्या. तसेच
धनुष्य-बाण होते. हे सवर् पराक्रमी आिण बलवान लढवय्ये होते. 9पुढे
जेरहने आसावर स्वारी केली. जेरह हा कूशी होता. त्याच्या कडे
1,000,000 सिैनक आिण 300 रथ होते. जेरह आपल्या सनै्याला
घेऊन थेट मारशेा नगरापयर्ंत आला. 10आसा त्याच्याशी सामना
करायला िनघाला. मारशेा जवळच्या सफाथाच्या खोऱ्यात त्याने आपले
सनै्य उभे केले. 11आसा 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.” 12मग परमेश्वराने आसाच्या
यहूदा सेनेकडून कूशी सनै्याचा पराभव करवला. कूशी सनै्याने पळ
काढला. 13आसाच्या 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 कूशीर्ंच्या मौल्यवान वस्तू लुटल्या.
14गरारच्या आसपासच्या सवर् गावांचा आसाच्या सनै्याने पराभव केला.
ितथल्या लोकांनी परमेश्वराची धास्ती घेतली. या गावांमध्ये
लुटण्यासारखे बरचे काही होते. ते आसाच्या सनै्याने घेतले.
15मेंढपाळांच्या वस्त्यांवर आसाच्या सनै्याने धाड घातली. तेथून त्यांनी
बरीच मेंढर ेआिण उंट घेतले आिण ते यरुशलेमला परतले.

ओबेदचा मुलगा अजऱ्या याच्यात परमेश्वराच्या आत्म्याचा
संचार झाला. 2अजऱ्या 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.
3इस्राएलला दीघर्काळ पयर्ंत खरा देव असा नव्हता, तसेच िशकवायला
याजक िंकवा िनयमशास्त्र नव्हते 4पण अडचणीत सापडल्यावर इस्राएल
लोक पुन्हा परमेश्वर देवाकडे वळाले, तो इस्राएलचा देव आहे. त्यांनी
देवाचा सोध घेतला आिण त्यांना तो सापडला. 5 त्या धकाधकीच्या
काळात कोणीही सुरिक्षतपणे प्रवास करु शकत नव्हता. सगळ्याच
देशामध्ये अराजकाची िस्थती होती. 6 देश असोत की नगर ेसगळी
एकमेकांिवरुध्द लढत होती. कारण परमेश्वराने सवर् प्रकारच्या संकटांनी
त्यांना त्रस्त केले होते. 7पण आसा, तू व इस्राएल लोकहो तुम्ही हतबल
होऊ नका, धीर सोडू नका. यहूदांनो बन्यािमनांनो िंहमतीने वागा.
तुमच्या सद्वतर्नाचे फळ तुम्हाला िमळेल.” 8आसाला 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 मिर्तही काढून
टाकल्या. मिंदराच्या प्रवेशद्वारातील परमेश्वराच्या वेदीची डागडुजी केली.
9मग 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. 10आसाच्या 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. 13जो परमेश्वर देवाची सेवा करणार
नाही त्याला ठार करण्याचे ठरवले. मग अशी व्यक्ती लहान असो की
मोठी, स्त्री असो की पुरुष 14आसा आिण हे सवर् लोक यांनी परमेश्वरापुढे
शपथ वािहली. त्यांनी मोठ्याने जयघोष केला. कणेर् आिण रणिंशगे या
वाद्यांचा नाद केला. 15मनोभावे 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. 16आसा 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. 17यहूदातील उच्च स्थाने काढून
टाकली नाहीत तरी पण तो आमरण परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहला. 18मग
त्याने व त्याच्या वडलांनी परमेश्वरासाठी करवून घेतलेल्या
सोन्याचांदीच्या पिवत्र वस्तू पुन्हा मिंदरात आणल्या. 19आसाच्या
पिस्तस वषार्ंच्या कारकीदीर्त मग पुन्हा यधु्द झाले नाही.

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 वडीलांमध्येही 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.” 4बने - हदाद या गोष्टीशी सहमत
झाला. त्याने इस्राएली नगरांवर आपले सनै्याचे सरदार पाठवले. त्या
सरदारांनी ईयोन, दान आबेल मईम या नगरांवर हल्ला केला. कोठारे
असलेल्या नफतालीच्या नगरांवरही त्यांनी चढाई केली. 5या चढायांचे
वृत्त बाशाच्या कानावर गेले. तेव्हा 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. 7यावेळी हनानी नावाचा द्रष्टा यहूदाचा राजा आसा याच्याकडे
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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. 9अिखल 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. 10हनानीच्या 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. 12आपल्या राज्याच्या एकोणचाळीसाव्या वषीर् तो पायाच्या
दखुण्याने बेजार झाला. त्याचा आजार खूप बळावला तरी त्याने
दखुण्यात परमेश्वराचा धावा केला नाही. त्याने वदै्यांकरवी इलाज करुन
घेतला. 13आपल्या करकीदीर्च्या 41व्या वषीर् तो वारला व आपल्या
पूवर्जांबरोबर त्याने िचरिवश्रांती घेतली. 14दावीदनगरात त्याने आधीच
स्वत:साठी करुन घेतलेल्या कबरीत लोकांनी त्याचे दफन केले. िविवध
सुवािसक द्रव्ये आिण मसाले घातलेल्या िबछान्यावर लोकांनी त्याला
ठेवले. त्याच्या सन्मानाथर् सुगधंी द्रव्ये जाळली.

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. 3यहोशाफाटला परमेश्वराचा पािंठबा होता कारण लहान
वयातच त्याने आपले पूवर्ज दावीद यांच्यासारखी सत्कृत्ये केली होती. ते
बाल देवतेच्या भजनी लागला नाही. 4आपल्या पूवर्जांच्या देवालाच तो
शरण गेला. परमेश्वराच्या आज्ञा त्याने पाळल्या. इतर इस्राएल
लोकांसारखा तो वागला नाही. 5परमेश्वारने यहोशाफाटला यहूदाचा
खबंीर राजा केले. यहूदा लोकांनी यहोशाफाटसाठी नजराणे आणले
त्यामुळे त्याला धन तसेच मानसन्मान िमळाला. 6परमेश्वराच्या मागार्ने
वाटचाल करण्यात यहोशाफाटचे मन रमले. यहूदा प्रांतातील उच्च स्थाने
आिण अशेरा देवीचे खांब त्याने काढून टाकले. 7आपल्या 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. 10यहूदाच्या
आसपासच्या देशांनी परमेश्वराची धास्ती घेतली होती. त्यामुळे त्यांनी
यहोशाफाटवर स्वारी करुन यधु्दाला तोंड फोडले नाही. 11काही 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. 12यहोशाफाटचे
सामथ्यर् असे िदवसेंिदवस वाढत चालले. त्याने यहूदात िकल्ले आिण
कोठार ेबांधली. 13या कोठारांच्या गावामध्ये त्याने भरपूर साठा केला.
यरुशलेममध्ये यहोशाफाटने चांगली लढाऊ माणसेही ठेवली.
14आपापल्या घराण्यांप्रमाणे त्यांची गणती झालेली होती. ती
पुढीलप्रमाणे: यहूदातील सरदार असे: अदना हा 3,00,000 सिैनकांचा
सेनापती होता. 15यहोहानानच्या हाताखाली 280,000 सिैनक होते.
16 िजख्रीचा मुलगा अमस्या हा त्या खालोखाल 2,00,000 जणांचा
मुख्य होता. त्याने आपणहून परमेश्वराच्या सेवेला वाहून घेतले होते.
17बन्यािमनांच्या वंशातील सरदार असे: एल्यादाच्या अखत्यारीत
2,00,000 सिैनक धनुष्यबाण आिण ढाली वापरण्यात तरबेज होते.
एल्यादा हा एक अितशय शूर योध्दा होता. 18यहोजाबादकडे यधु्दसज्ज
असे 1,80,000 जण होते. 19ही सवर् फौज राजा यहोशाफाट याच्या

सेवेत होती. या खेरीज यहूदाभरच्या नगरांमधील िकल्ल्यांवर त्याने
माणसे नेमली होती.

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 गईगुर ेआिण
शळ्यामेंट्या यांचे बिळ? िदले. अहाबने यहोशाफाटला रामोथ -
िगलादावर चढाई करण्यास प्रवृत्त केले. 3अहाब त्याला म्हणाला,
“रामोथिगलादावरील स्वारीत तूही माझ्याबरोबर सहभागी होशील का?”
अहाब इस्राएलचा राजा होता आिण यहोशाफाट यहूदाचा. यहोशाफाट
त्याला म्हणाला, “तू आिण मी काही वेगले नाही. माझी माणसे ती तुझीच
माणसे. आम्ही अवश्य लढाईत भाग घेऊ.” 4यहोशाफाट 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.”
6पण 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.”
9इस्राएलचा 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. 10कनानचा मुलगा िसदकीया याने लोखडंाची
िंशगे करुन आणली होती. तो म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो’ अरामी
लोकांना या िंशगांच्या सहाय्याने तुम्ही नेस्तनाबृत कराल.” 11इतर सवर्
संदेष्ट्यांनीही तेच सांिगतले. ते म्हणाले, “शमोथ-िगलाद वर चालून जा.
तुम्ही िवजयी व्हाल. परमेश्वर तुझ्या हातून म्हणजे राजाच्या हातून
अराम्यांचा पराभव करील.” 12मीखायला 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.” 13पण मीखाया म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ तो
वदवेल तसेच मी बोलणार.” 14मीखाया 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!” 16यावर मीखाया राजाला म्हणाला, “मेंढपाळािवना मेंढरे
असावीत तसे मी इस्राएल लोकांना डोंगरांवर िवखरुलेले पािहले. परमेश्वर
म्हणाला, ‘यांना कोणी शास्ता नाही. ही आपापल्या घरी सुखरुप
जावोत.”‘ 17इस्राएलचा राजा अहाब यहोशाफाटला म्हणाला, “मीखाया
मला कधीच परमेश्वराचा शुभसंदेश देत नाही. तो नेहमी प्रितकूलच
बोलतो असे मी तुला म्हणालोच होतो.” 18मीखाया म्हणाला,
“परमेश्वराचा संदेश काय आहे तो ऐका परमेश्वराला मी आपल्या
िंसहासनावर बसलेले पािहले. स्वागार्तील सवर् सेना त्याच्या भोवताली
उभी होती. 19परमेश्वर म्हणाला, ‘इस्राएलचा राजा अहाब याला रामोथ-
िगलादावर हल्ला करायला कोण बर ेयकु्तीने प्रवृत्त करील? म्हणजे
अहाबचा ितथच शेवट होईल.’ परमेश्वराभोवती उभ्या असलेल्या अनेक
जणांनी अनेकिवध गोष्टी सुचवल्या. 20मग 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.
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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?”
24मीखाया 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 26आमोन आिण योवाश यांना म्हणावे, ‘राजाचे म्हणणे असे:
मीखायाला कैदेत टाका. मी यधु्दावरुन परतेपयर्ंत त्याला भाकर आिण
पाणी याखेरीज काहीही खायला-प्याला देऊ नका.”‘ 27मीखाया
म्हणाला, “अहाब तू लढाईनतंर सुखरुप परत आलास तर परमेश्वर
माझ्यामाफर् त बोललेला नाही असे खशुाल समज. लोकहो, माझे हे शब्द
लक्षात ठेवा.” 28इस्राएलचा 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. 30अरामच्या 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. 32हा इस्राएलचा राजा नाही
असे सरदारांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्याचा पाठलाग सोडून
िदला. 33पण 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. 2हनानीचा 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.
3पण तू काही चांगल्या गोष्टीही केल्या आहेस. या देशातून तू अशेराचे
खांब हटवलेस आिण परमेश्वराला अनुसरायचे तू मन:पूवर्क ठरवले
आहेस.” 4यहोशाफाट 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. 5तसेच त्याने यहूदामध्ये आिण यहूदाच्या प्रत्येक
तटबदंीच्या नगरांत न्यायाधीश नेमले. 6यहोशाफाटने या न्यायाधीशांना
सांिगतले, “तुम्ही जे करायचे ते िवचारपूवर्क करा. कारण लोकांसाठी
नव्हे तर परमेश्वरासाठी तुम्ही न्याय करत आहात. तुमच्या िनणर्याला
त्याची साथ असेल. 7तुम्ही 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.” 8यानतंर
यहोशाफाटाने यरुशलेममध्ये काही परमेश्वराचे लेवी, याजक तसेच
इस्राएल घराण्यांतील वडीलधारी मडंळी यांना न्यायाधीश म्हणून नेमले.
परमेश्वराच्या िनयमांना अनुसरुन त्यांनी यरुशलेममधल्या रिहवाश्यांच्या
वादांचा िनकाल लावायचा होता. 9यहोशाफाटने त्यांना आज्ञापूवर्क
सांिगतले की, “परमेश्वराचे भय धरुन िनश्वसनीय िरतीने आिण मन:पूवर्क
ही सेवा करा. 10वध, 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. 11अमऱ्या 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.”

यानतंर मवाबी, अम्मोनी आिण काही मऊनीलोक यधु्दाच्या
हेतूने यहोशाफाटवर चालून आहे. 2काही 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.)
3यहोशाफाट 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. 5यहोशाफाट
परमेश्वराच्या मिंदरात नवीन अगंणासमोर होता. यहूदा आिण
यरुशलेमच्या लोकांमध्ये तो उभा रािहला. 6तो म्हणाला,“आमच्या
पूवर्जांच्या परमेश्वर देवा, स्वगार्तील परमेश्वर तूच आहेस. सवर्
राष्ट्र ांमधल्या सवर् राज्यांचा तूच शास्त्ता आहेस. सगळे सामथ्यर् आिण
सत्ता तुझ्या ठायी आहे. कोणीही तुझ्यािवरुध्द जाऊ शकत नाही. 7तूच
आमचा परमेश्वर आहेस या प्रदेशातील रिहवाश्यांना तू हाकलून लावलेस.
तुझ्या या इस्राएलांदेखतच तू हे केलेस. तुझा िमत्र अब्राहाम याच्या
वंशजांना तू ही भूमी कायमची बहाल केलीस. 8अब्राहामाचे 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. 11पण तेव्हाच
त्यांच्या 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.” 13यहूदातील 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
15यहजीएल 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.
16उद्या त्यांचा सामना करायला जा आिण लढा. ते सीसच्या िंखडीतून
वर येत आहेत. दरीच्या टोकाला यरुएल वाळवंटाच्या दसुऱ्या बाजूला
तुमची त्यांच्याशी गाठ पडेल. 17तुम्हाला 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.” 18यहोशाफाटने मस्तक भूमीपयर्ंत लववले.
यहूदा आिण यरुशलेममधील सवर् लोक यांनी परमेश्वरापुढे दडंवत
घातले. त्या सवार्ंनी परमेश्वराची आराधना केली. 19कहाथ आिण कोरह
या घराण्यांतील लेवी इस्राएलच्या परमेश्वर देवाची भजने म्हणण्यास उभे
रािहले. उच्च स्वरात त्यांनी परमेश्वराची भजने म्हटली. 20यहोशाफाटचे
सनै्य भल्यासकाळी तकोवाच्या वाळवंटात गेले. ते िनघत असताना
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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.” 21यहोशाफाटने 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. त्यानी सनै्यासमोर उभे राहून स्तुितगीते म्हटली. ते
म्हणाले, “परमेश्वराने स्तवन करा कारण त्याची प्रीित सवर्काळ आहे.”
22लोकांनी देवाची स्तुितगीते म्हणण्यास सुरुवात केल्याबरोबर
परमेश्वराने चाल करुन आलेल्या अम्मोनी, मवाबी आिण सेइर पवर्तांतील
लोकांशी गिनमी काव्याने लढणारी फौज मोक्याच्या जागी बसवली.
23अम्मोनी आिण मवाबी लोक सेइर पवर्तातल्या लोकांशी लढू लागले.
अम्मोन्यांनी आिण मवाब्यांनी त्यांचा पुरता संहार केला. सेइरातल्या
लोकांचा बीमोड केल्यानतंर त्यांनी एकमेकांचा नाश केला. 24यहूदा
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. 25यहोशाफाट
आिण त्याचे सनै्य लुटीसाठी मृतदेहांपाशी आले. त्यात त्यांना खूप
गुरढेोर,े धन, कपडेलत्ता आिण मौल्यवान वस्तू िमळाल्या. त्या त्यांनी
स्वत:ला घेतल्या. लूट एवढी होती की ती यहोशाफाट आिण त्याचे लोक
यांना नेता येईना. ती प्रेतांमधून काढून न्यायला त्यांना तीन िदवस
लागले. 26चौथ्या िदवशी यहोशाफाट आिण त्याचे सनै्य बराखच्या
खोऱ्यात जमले. यािठकाणी त्यांनी परमेश्वरला, धन्यवाद िदले. म्हणून
आजही या खोऱ्याचे नाव “आशीवार्दाचे खोर”े असे आहे. 27मग
यहोशाफाटने समस्त यहूदा आिण यरुशलेम लोकांना यरुशलेम येथे
माघार ेनेले. परमेश्वराने त्यांच्या शत्रूचा पाडाव केल्यामुळे त्यांच्यात
आनदंीआनदं पसरला होता. 28यरुशलेमला येऊन ते सतारी, वीणा व
कणेर् घेऊन परमेश्वराच्या मिंदरात गेले. 29परमेश्वराने 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.
31यहोशाफाटने यहूदा देशावर राज्य केले. राज्यावर आला तेव्हा तो
पस्तीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर पचंवीस वषेर् राज्य केले.
यहोशाफाटच्या आईचे नाव अजूबा ही िशल्हीची मुलगी. 32आपले
वडील आसा यांच्याप्रमाणेच यहोशाफाट योग्य मागार्ने वागला. तो मागर्
सोडला नाही. परमेश्वराच्या दृष्टीने भले तेच यहोशाफाटने केले. 33पण
उच्चस्थाने काढण्यात आली नव्हती. लोकांनीही आपले मन आपल्या
पूवर्जांच्या परमेश्वराकडे वळवले नव्हते. 34 “हनानीचा पुत्र येहू याच्या
बखरीमध्ये यहोशाफाटच्या बाकीच्या कृत्यांची साद्यंंत नोंद आहे.
‘इस्राएलच्या राजांचा इितहास’ या ग्रंथातही या गोष्टींचा समावेश करुन
त्यांची नोंद केली आहे. 35इस्राएलचा राजा अहज्या याच्याशी पुढे
यहूदाचा राजा यहोशाफाट याने करार केला. यहोशाफाट ने हे वाईट
केले. 36ताशीर्श नगराला जायच्या गलबतांबद्दल हा करार होता.
एसयोन - गेबर येथे त्यांनी या गलबतांची बांधणी केली. 37पुढे
अिलयेजर ने यहोशाफाटिवरुध्द 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. 2अजऱ्या, यहीएल,

अजऱ्या, मीखाएल व शफट्या हे यहोरामचे भाऊ, व यहोशाफाटचे
मुलगे. यहोशाफाट हा यहूदाचा राजा होता. 3यहोशाफाटने आपल्या
मुलांना यहूदातील तटबदंीच्या नगरांखेरीज सोन्या - रुप्याच्या आिण
अन्य िंकमती वस्तू भेटीदाखल िदल्या. यहोराम मात्र ज्येष्ठ पुत्र
असल्यामुळे त्याला त्याने राज्य िदले. 4यहोराम आपल्या वडीलांच्या
जागी गादीवर आला आिण सत्ताधीश बनला. त्याने आपल्या सवर्
भावांचा तसेच इस्राएलमधील काही वडीलधाऱ्यांचा तलवारीने वध
केला. 5वयाच्या बित्तसाव्या वषीर् सत्तेवर येऊन यहोरामने

यरुशलेममध्ये आठ वषेर् राज्य केले. 6अहाबच्या घराण्याप्रमाणे,
इस्राएलच्या राजांच्या राहणीला अनुसरुनच याचे वागणे होते. कारण
अहाबाच्या मुलीशी यहोरामने लग्न केले होते. परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट
अशा गोष्टी त्याने केल्या. 7पण परमेश्वराने दावीदाला वचन िदलेले
असल्यामुळे परमेश्वर दावीदाच्या घराण्याचे उच्चाटन करु शकत नव्हता.
दावीदाच्या वंशाचा िदवा सतत तेवत राहील असा परमेश्वराने दावीदाशी
करार केला होता. 8यहोरामच्या कारकीदीर्त अदोमने यहूदाच्या
सत्तेिवरुध्द बडं पुकारले. अदोमच्या लोकांनी स्वत: 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 अदोमची यहूदाशी बडंखोरी चालू रािहली आहे. िलब्ना
नगरातील लोकांनीही यहोरामची सत्ता झुगारली. यहोरामने आपल्या
पूवर्जांचा देव परमेश्वर याचा त्याग केल्यामुळे असे झाले. 11यहोरामने
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. 13उलट 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 स्वत:च्या भावांची हत्या केलीस. ते तुझ्यापेक्षा
वतर्णकुीने चांगले होते. 14 तेव्हा परमेश्वर आता तुझ्या लोकांना जबर
साशन करणार आहे.तुझी मुले,बायका,मलमत्ता? यांना परमेश्वर िशक्षा
करणार आहे. 15तुला 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. 17या लोकांनी यहूदावर स्वारी केली आिण
त्यांनी राजाच्या महालातली सगळी घनदौलत लुटून नेली. यहोरामच्या
बायकामुलांनाही त्यानी पळवले. फक्त यहोआहाज हा सगळ्यात धाकटा
मुलगा तेवढा बचावला. 18या सगळ्या घडामोडींनतंर परमेश्वराने
यहोरामला आतड्यांच्या असाध्य अशा रोगाने आजारी केले. 19 त्या
आजारात दोन वषार्ंनी त्यांची आतडी बाहेर आली. असह्य वेदना होऊन
तो मरण पावला. लोकांनी त्याच्या वडलांच्या सन्मानाथर् जसा मोठा अग्नी
पेटवला होता तसा यहोरामच्या सन्मानाथर् पेटवला नाही. 20यहोराम
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.

यहोरामच्या जागी यरुशलेमच्या लोकांनी यहोरामचा सवार्ंत
धाकटा मुलगा अहज्य 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 वडलांचे नाव अम्री. 3अहज्याची वागणूकही अहाबच्या
घराण्याप्रमाणेच होती. कारण अहज्याच्या आईने त्याला दरुाचरण
करण्यास प्रवृत्त केले. 4अहाबच्या कुटंुिबयांनी केले तसेच, परमेश्वराला
मान्य नसलेले पापाचरण अहज्याने केले. अहज्याच्या वडलांच्या
मृत्यूनतंर अहाबच्या घराण्याने त्याला सल्ला द्यायला सुरुवात केली.
त्याचे हे सल्ले अहज्याच्या भल्याचे नव्हते. बदसल्ल्यामुळेच त्याचा मृत्यू
ओढवला. 5अहाब 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

2 इितहास 20:21 234 2 इितहास 22:6



23

24

अहज्या इज्रेल येथे गेला. यहूदाचा राजा यहोराम याचा अहज्या हा
मुलगा. योरामच्या वडेलांचे नाव अहाब. दखुापतीमुळे तो इज्रेला आला
होता. 7अहज्या (िं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. 8अहाबच्या घराण्याला शासन करीत असता येहूला
यहूदाचे सरदार आिण अहज्याच्या सेवेत असलेले अहज्याचे आप्त
आढळले. त्या सरदारांना आिण आप्तांना येहूने ठार केले. 9यानतंर येहूने
अहज्याचा शोध घेतला. येहूच्या माणसांनी त्याला तो शोमरोनमध्ये
लपायच्या 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. 10अथल्या ही अहज्याची आई. ितने
आपला मुलगा मरण पावला आहे हे पािहल्यावर यहूदाच्या सवर्
राजवंशाचा संहार केला. 11पण 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. 12परमेश्वराच्या
मिंदरात त्याला याजकांच्या सहवासात सहा वषेर् लपवून ठेवले होते. या
काळात अथल्याने राणी म्हणून अमंल चालवला.

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. 4आता 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. 6कोणालाही 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 घुसायाचा 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. 9दावीद राजाचे भाले, छोट्या ढाली
आिण मोठ्या ढाली ही शस्त्रे देवाच्या मिंदरामध्ये ठेवलेली होती.
यहोयादा याजकाने शभंर सिैनकांच्या तुकड्यांच्या प्रमुखांना त्या िदल्या.
10आिण 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. 11मग 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.
12मिंदराकडे लगबगीने जाणाऱ्या लोकांचा गलका आिण राजाचा
जयजयकार अथल्याने ऐकला. तेव्हा ती मिंदरात लोकांकडे आली.
13पाहते 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
वाजवत होते आिण त्यांनी म्हटलेल्या स्तवनगीतापाठोपाठ लोक म्हणत
होते. तेव्हा आपली तीव्र नापसंती दाखवण्यासाठी अथल्याने आपले
कपडे फाडले आिण “िफतुरी, िफतुरी” असे ती ओरडली. 14याजक
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. 16यहोयादाने मग सवर् लोक आिण राजा
यांच्याबरोबर एक करार केला. आपण सवर् परमेश्वराचे लोक आहोत असा
तो करार होता. 17मग 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. 18यहोयादाने 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 19सवार्थार्ने शुध्द-
शुिचभर् ूत होऊनच मिंदरात यावे, तसे नसणाऱ्याना अडवले जावे म्हणून
यहोयादाने परमेश्वराच्या मिंदराच्या प्रवेशद्वाराशीच द्वारपाल नेमले.
20सवर् 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. 21अथल्याचा तलवारीने वध
झाला त्या नतंर यहूदा लोकांमध्ये आनदंी आनदं पसरला आिण
यरुशलेम नगर शांत झाले.

योवाश राजा झाला तेव्हा सात वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये चाळीस वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
िसब्या. ही बरै - शेबा नगरातली होती. 2यहोयादा हयात

असेपयर्ंत योवाशची वागणूक परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत अशी होती.
3यहोयादाने योवाशला दोन बायका करुन िदल्या. त्याला मुले बाळे
झाली. 4पुढे 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.” 7पूवीर् 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. 13या कामावर देखरखे
करणार ेलोक अितशय िवश्वासू होते. परमेश्वराच्या मिंदराच्या
जीणोर्ध्दाराचे काम पूणर् झाले. देवाचे मिंदर पुन्हा पूवीर्सारखेच नीटनेटके
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आिण पिहल्यापेक्षा भक्कम झाले. 14कारािगरांचे काम आटोपल्यावर
उरलेली रक्कम त्यांनी योवाश आिण यहोयादा यांना आणून िदली. त्या
पशैातून परमेश्वराच्या मिंदरातील सेवेची उपकारणे आिण होमबलीसाठी
वापारायची पात्रे बनिवण्यात आली. त्यानी यािशवाय सोन्यारुप्याचे
कटोर ेव इतर पात्रे केली. या परमेश्वराच्या मिंदरात यहोयादाचे आयषु्य
असे तोवर याजक दररोज होमबली अपर्ण करत असत. 15पुढे यहोयादा
वयोवृध्द झाला. तो दीघार्यषुी होऊन वारला. मृत्यसुमयी त्याचे वय 130
वषेर् इतके होते. 16दावीदनगरात 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. 17यहोयादा मरण पावल्यावर
यहूदाच्या सरदारांनी राजा योवाशला येऊन मुजरा केला. राजाने त्याचे
ऐकून घेतले. 18पुढे 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. 19लोकांना 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.”‘ 21पण लोकांनी जखऱ्यािवरुध्द कट केला. राजाने
लोकांना जखऱ्याचा वध करण्याचा हुकूम िदला. तेव्हा लोकांनी त्याला
दगडफेक करुन मारले. हे त्यांनी मिंदराच्या आवारातच केले.
22जखऱ्याचे वडील यहोयादा यांनी दाखवलेले सौजन्य राजा योवाश
िवसरला. यहोयादाच्या मुलाला जखऱ्याला राजाने ठार केले. जखऱ्या
मृत्यूपूवीर् म्हणाला, “हे पाहून परमेश्वर तुला शासन करो.” 23वषर्
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. 24अराम्यांच्या
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.
25अरामी 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. 26जाबाद आिण यहोजाबाद हे ते िफतूर सेवक. जाबादच्या आईचे
नाव िशमथ. ही अम्मोनची होती. यहोजाबादच्या आईचे नाव िशिम्रथ. ही
मवाब येथील होती. 27योवाशचे पुत्र, त्याला सांिगतलेली मोठी िशक्षा
आिण त्याने केलेला देवाच्या मिंदराचा जीणोर्ध्दार यािवषयी राजांच्या
बखरीत (राजािवषयी) िलिहले गेले आहे. योवाशचा मुलगा अमस्यां हा
त्याच्यानतंर राजा झाला.

अमस्या राजा झाला तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. नतंर त्याने
यरुशलेममध्ये एकोणतीस वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे
नाव यहोअदान. ती यरुशलेमची होती. 2 त्याची वतर्णूक

परमेश्वराला पटेल अशी होती पण त्यात मन:पूवर्कता नव्हती. 3अमस्या
शिक्तशाली राजा झाला मग त्याने आपल्या वडलांच्या मारकेऱ्यांची हत्या
केली. 4पण त्याच्या मुलांना त्याने ठार केले नाही कारण याबाबतीत
मोशेच्या िनयमशास्त्रातली आज्ञा त्याने पाळली. परमेश्वराची आज्ञा अशी
आहे, “मुलांच्या अपराधासाठी आईवडलांना आिण आईवडलांच्या
अपराधासाठी मुलांना मृत्यदुडं देऊ नये. ज्याच्या हातून अपराध झाला
त्या व्यक्तीलाच देहदडं व्हावा.” 5अमस्याने 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. 6यांच्याखोरीज आणखी 1 लक्ष सनै्याची कुमक
अमस्याने इस्राएलकडून मागवली. त्यासाठी त्याने 33/4टन चांदी एवढी
िंकमत मोजली. 7पण यावेळी देवाचा एक माणूस अमस्याकडे येऊन
त्याला म्हणाला, “हे राजा, इस्राएलच्या सनै्याला आपल्याबरोबर घेऊ
नकोस. एफ्राइमच्या वंशजांना म्हणजेच इस्राएलच्या लोकांना परमेश्वराची
साथ नाही. 8तू भले िकतीही तयारी करुन लढाईत उतरलास तरी तुझा
जय पराजय होणे देवाच्याच हातात आहे.” 9यावर 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. 11यानतंर अमस्याने मोठेच धाडस करुन
अदोम देशातील िमठाच्या खोऱ्यावर हल्ला चढवला. अमस्याच्या सनै्याने
या िठकाणी सेइर मधील 10,000 लोकांना ठार केले. 12आणखी
10,000 जणांना बिंदवान केले. त्यांना धरुन खडकाच्या माध्यावर 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. 3000 लोकांना
िजवे मारले आिण मौल्यवान चीजवस्तू लुटल्या. अमस्याने आपल्याला
लढाईत सामील करुन न घेतल्यामुळे हे इस्राएली सनै्य भडकले होते.
14अदोम्यांचा 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. 15या कृतीमुळे परमेश्वराचा अमस्यावर कोप झाला. परमेश्वराने
संदेष्ट्याला अमस्याकडे पाठवले. संदेष्टा राजाला म्हणाला, “अमस्या,
त्या लोकांच्या दवैतांची पूजा तू का करत आहेस? त्या दवैतांना तर
स्वत:च्याच लोकांचे तुझ्यापासून रक्षण करता आले नाही.” 16अमस्या
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.” 17यहूदाचा 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. होहू इस्राएलचा राजा
होता. 18इस्राएलचा 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
स्वत:च्या आिण त्याबरोबर यहूदाच्या नाशाला कारणीभूत होशील.”
20पण 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. 22इस्राएलने यहूदाचा पराभव केला. झाडून सवर्
यहूद्यांनी या लढाईतून पळ काढला. 23योवाशने 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. 24सवर् सोनेरुपे तसेच मिंदरातील
उपकरणी, भांडी देखील त्याने हस्तगत केली. देवाच्या मिंदरातील
वस्तंूची देखभाल करण्याची जबाबदारी ओबेअदोमची होती.
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राजमहालातील चीजवस्तूही योवाशने लुटली. काही जणांना बिंदवान
केले. या सगळ्यासह तो शोमरोनला परतला. 25योवाशच्या मृत्यूनतंर
अमस्या पधंरा वषेर् जगला. अमस्याचे वडील म्हणजे यहुदाचा राजा
योवाश. 26यहूदा आिण इस्राएलमधील राजांचा इितहास या पुस्तकात,
अमस्याने बाकी जे जे केले त्याची साद्यंत हकीकत आली आहे.
27अमस्याने 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. 28अमस्याचा मृत देह मग लोकांनी घोड्यावर लादला आिण
यहूदानगरात आणून त्याला पूवर्जांशेजारी पुरले.

अमस्याचा मुलगा उज्जीया याला यहूदाच्या लोकांनी गादीवर
बसवले. उज्जीया तेव्हा सोळा वषार्ंचा होता. 2उज्जीयाने
एलोथ नगर पुन्हा बांधून काढले आिण यहूदाच्या स्वाधीन

केले. अमस्याच्या मृत्यूनतंरची ही घटना. 3उज्जीया सोळा वषार्ंचा
असताना राजा झाला. पुढे त्याने यरुशलेमवर 52वषेर् राज्य केले.
त्याच्या आईचे नाव यिखल्या. ती यरुशलेमची होती. 4उज्जीयाचे वतर्न
परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य असे होते. आपले वडील अमस्या यांच्याप्रमाणे
त्याने देवाचे अनुसरण केले. 5जखऱ्याच्या हयातीत त्याने देवाचे
अनुसरण केले. आदरपूवर्क परमेश्वराला मानणे त्याला जखऱ्याने
िशकवले. तो असे वागत असे तोपयर्ंत परमेश्वर देवाने त्याचे कल्याण
केले. 6उज्जीयाने पिलष्ट्यांबरोबर यधु्द केले. गथ, यब्ने व अश्दोदचे
कोट पाडून टाकले. अश्दोद जवळ व पिलष्ट्यांच्या वस्तीत इतरत्र
उज्जीयाने नगर ेवसवली. 7पिलष्टे, गुरबालमधले अरब आिण मऊनी
यांच्याशी झालेल्या लढायांमध्ये परमेश्वराने उज्जीयाला साहाय्य केले.
8अम्मोनी लोक उज्जीयाला कर देत असत. उज्जीयाचे सामथ्यर् इतके
वाढले की त्याची कीतीर् िमसरच्या सीमेपयर्ंत पोहोंचली. 9यरुशलेममध्ये
कोपऱ्यातली वेस, खोऱ्याची वेस आिण कोट वळसा घेतो तेथे उज्जीयाने
बुरुज बांधून तटबांदीला बळकटी आणली. 10वाळवंटातही 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. 11उज्जीयाच्या 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. 12सनै्यात एकंदर 2,600 प्रमुख लढवय्ये नेतृत्व करीत.
13शत्रूवर तुटून पडणाऱ्या 307,500 वीरांच्या सनै्याचे ते प्रमुख होते.
राजाच्या बाजूने ते शत्रूवर चालून जात. 14या सवर् सेनेला उज्जीयाने
ढाली, भाले, िशरस्त्राणे, िचलखते, धनुष्य आिण गोफणगंुडे अशी
शस्त्रास्त्रे िदली. 15काही 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. 16पण 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 तुझा
गौरव होणार नाही.” 19पण 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. 20मुख्य 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.
22उज्जीयाची इतर सवर् कृत्ये आमोजाचा मुलगा यशया संदेष्टा याने
अथपासून इतीपयर्ंत िलिहलेली आहेत. 23उज्जीया 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.

योथाम राजा झाला तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये 16वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
यरुशा. ती सादोकची मुलगी. 2योथाम 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. 3परमेश्वराच्या मिंदराचा वरचा दरवाजा योथामने पुन्हा
करवला. ओफेलच्या कोटावर त्याने बरचे बांधकाम केले. 4यहूदाच्या
डोंगराळ प्रदेशात नगर ेवसवली. जगंलात िकल्ले आिण बुरुज बांधले.
5अम्मोन्यांचा राजा आिण त्यांचे सनै्य यांच्यावर योथामने चढाई केली
आिण त्यांचा पराभव केला. त्यामुळे पुढील तीनवषेर् अम्मोनी योथामला
33/4टन चांदी, 62,000 बुशेल गहू (िंकवा 10,000 कोर) गहू आिण
तेवढेच जव दरवषीर् देत असत. 6परमेश्वर देवाने सांिगतल्याप्रमाणे
मन:पूवर्क आचरण केल्यामुळे योथामचे सामथ्यर् वाढले. 7 त्याने केलेल्या
इतर गोष्टी आिण लढाया यांची हकीकत ‘इस्राएल व यहूदा राजांचा
इितहास’ या पुस्तकात िलिहलेली आहे. 8योथाम गादीवर आला तेव्हा
पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेममध्ये सोळा वषेर् राज्य केले. 9पुढे
योथाम मरण पावला आिण त्याचे त्याच्या पूवर्जांशजारी दफन केले गेले.
दािवदनगरांत लोकांनी त्याला पुरले. योथामच्या जागी आहाज हा त्याचा
मुलगा राज्य करु लागला.

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. 2इस्राएलच्या 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. 4आहाजने उंच स्थानी, डोंगरावर तसेच प्रत्येक िहरव्यागार
वृक्षाखाली यज्ञ केले आिण धूप जाळला. 5आहाजच्या 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. 6 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.
8इस्राएलच्या 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 कोधाचा रोख तुमच्यावर आहे. 10यहूदाच्या व
यरुशलेमच्या लोकांना गुलाम करण्याचा तुमचा मानस आहे.

2 इितहास 25:25 237 2 इितहास 28:10
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परमेश्वराच्या दृष्टीने तुम्ही हे पाप केले आहे. 11आता 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 अमास ही ती नेते मडंळी होत. 13ती 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 वडीलधारी मडंळी शोमरोनला परतली.
16याचवेळी अदोमच्या लोकांनी यहूदावर चढाई करुन त्यांचा पाडाव
केला. अदोम्यांनी यहूदी लोकांना कैद करुन नेले. तेव्हा राजा आहाजने
अश्शूरच्या राजाकडे मदत मािगतली. 17कारण अदोमी लोकांनी पुनः
येऊन यहुदास मार देऊन काही लोक पाडाव करून नेले होते.
18पिलष्ट्यांनीही डोंगराळ तळवटीच्या भागातल्या गावांवर आिण
दिक्षण यहूदावर हल्ला केला. बेथ - शेमेश, अयालोन, खदेरोथ, सोखो,
ितम्ना आिण िगम्जो ही गावे त्यांच्या आसपासच्या खेड्यांसह काबीज
केली. 19परमेश्वराने यहूदाला संकटांनी जेरीला आणले कारण यहूदाचा
राजा आहाज याने यहूद्यांना दवुर्तर्नाला प्रवृत्त केले होते. आहाजने
परमेश्वराचे उल्लंघन केले होते. 20 ितल्गथ - िपल्नेसर हा अश्शूराचा
राजा. यानेही आहाजला मदत करण्याऐवजी त्रासच िदला. 21आहाजने
परमेश्वराच्या मिंदरातील, राजमहालातील तसेच सरदारांच्या घरातील
धनदौलत घेऊन अश्शूरच्या राजाला िदली पण त्याचाही फायदा झाला
नाही. 22या 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. 24आहाजने देवाच्या मिंदरातली
सगळी उपकरणी गोळा करुन त्यांची मोडतोड करुन िवल्हेवाट लावली.
परमेश्वराच्या मिंदराची दार ेत्याने बदं करुन घेतली. वेद्या केल्या आिण
त्या यरुशलेममध्ये चौका चौकात बसवल्या. 25यहूदातील सवर्
गावांमध्ये इतर देवतांच्या पूजेला धूप जाळण्यासाठी म्हणून उंच स्थाने
केली. अशाप्रकार ेवागून आपल्या पूवर्जांच्या परमेश्वर देवाचा त्याने क्रोध
ओढवून घेतला. 26आहाजच्या बाकीच्या गोष्टी आिण त्याचे
सुरुवातीपासून शेवटपयर्ंतचे आचरण ‘यहूदा व इस्राएल राजांचा
इितहास’ या पुस्तकात िलिहलेले आहे. 27आहाज 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.

ि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.
4सवर् याजक आिण लेवी यांना त्याने एकत्र बोलावले आिण मिंदराच्या
पूवेर्कडील मोकळ्या चौकात त्यांची सभा घेतली. 5 ि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 घाणा असून त्या हे पिवत्र मिंदर
भ्रष्ट करतात. 6आपल्या 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, 13अलीसाफानच्या घराण्यातील िशम्री
आिण ईएल आसाफच्या घराण्यातील जखऱ्या व मत्तन्या. 14 हेमानच्या
कुळातील यहीएल आिण िशमी,येदथुूनच्या कुळातील शमया आिण
उिज्जयेल. 15मग या लेवींनी आपल्या भाऊबदंांसह एकत्र येऊन
मिंदराच्या शुध्दतेसाठी सवर् तयारी केली. परमेश्वराने राजामाफर् त केलेली
आज्ञा त्यांनी पाळली. मिंदराच्या स्वच्छतेसाठी ते आत िशरले.
16परमेश्वराच्या 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. 17पिहल्या 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 तीवरील 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.” 20दसुऱ्या िदवशी
सकाळी, नगरातील सवार् सरदारांना बरोबर घेऊन राजा िहज्कीया
परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. 21 त्यांनी सात बलै, सात मेंढे, सात कोकरे
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.
23यानतंर याजकांनी राजा व समुदाय यांच्यापुढे बोकडांना आणले. हे
बोकड पापापर्णासाठी होते. याजकांनी बोकडांवर हात ठेवून त्यांना
मारले. 24बोकडांचे रक्त वेदीवर िंशपडून याजकांनी पापापर्ण केले.
परमेश्वराने इस्राएल लोकांना क्षमा करावी म्हणून हे िवधी याजकांनी केले.
सामस्त इस्राएल लोकांसाठी होमापर्ण आिण पापापर्ण करावे अशी
राजाची आज्ञा होती. 25दावीद, 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 27मग िहज्कीयाने
वेदीवर होमापर्ण करण्याची आज्ञाकेली. त्याला सुरुवात होताच
परमेश्वराचे भजन स्तवनही सुरु झाले. कणेर् आिण इस्राएलचा राजा
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दावीद याची वाद्ये यांचा गजर सुरु झाला. 28होमापर्ण चालू असेपयर्ंत
समुदाय अिभवादन करत होता. गायक गात होते आिण कणेर् वाजवणे
चालू होते. 29होमापर्णाचे ि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 स्वत:ला परमेश्वराच्या हवाली केले आहे. तेव्हा जवळ येऊन
यज्ञाची आिण उपकारस्मरणाची अपर्णे आणा.” तेव्हा लोकांनी ती अपर्णे
आणली. ज्यांना हवी होती त्यांनी होमापर्णेही आणली. 32मिंदरात
एकंदर होमापर्णे आणली गेली त्याची मोजदाद पुढीलप्रमाणे: सत्तर बलै,
शभंर मेंढे, दोनशे कोकर.े त्यांचे परमेश्वराला होमापर्ण करण्यात आले.
33सहाशे बलै आिण तीन हजार शेरडेमढंर ेहे परमेश्वराला वािहलेले पशू.
34होमबलीसाठी 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. 35होमबली पुष्कळ
होते. शांितअपर्णांच्या पशंूची चरबी आिण पेयापर्णेही िवपुल होती.
36परमेश्वराने 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.

िहज्कीयाने इस्राएल आिण यहूदामधील सवर् लाकांना िनरोप
पाठवले: तसेच एफ्राइम आिण मनश्शेच्या लोकांना पत्रे
िलिहली. इस्राएलचा परमेश्वर देव याच्याप्रीत्यथर्

वल्हांडणाचा सण साजरा करायला यरुशलेमतील परमेश्वराच्या मिंदरात
यावे असे त्याने त्या िनरोप पत्रांद्वार ेकळवले. 2यरुशलेममधील मडंळी
आिण सवर् सरदार यांच्याशी िवचार िविनमय करुन राजा िहज्कीयाने
वल्हांडणाचा सण दसुऱ्या मिहन्यात साजरा करायचे ठरवले.
3सणासाठी 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. 5बरै - 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. 7आपले 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. 8आपल्या 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. 9तुम्ही परमेश्वराकडे परत
िफरलात तर ज्याने तुमच्या भाऊबदंांना आिण लेकरांना कैद करुन नेले
त्यांना दयेचा पाझर फुटेल आिण तुमचे भाऊबदं आिण लेकरे
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. 11आशेर, मनश्शे आिण जबुलून मधल्या काहींनी मात्र असे न
करता िवनम्रतेने यरुशलेमला प्रयाण केले. 12पुढे परमेश्वराच्या कृपेनेच
असे घडून आले की राजा िहज्कीया आिण त्याचे सरदार यांच्या
आजे्ञप्रमाणे वागायला यहूदाचे लोक तयार झाले. अशा िरतीने त्यांनी
देवाचा शब्द पाळला. 13दसुऱ्या मिहन्यात बेखमीर भाकरीचा सण

साजरा करण्यासाठी लोक प्रचंड संख्येने यरुशलेममध्ये जमले. तो एक
िवशाल समुदाय होता. 14यरुशलेममधल्या खोट्या नाट्या दवैतांसाठी
उभारलेल्या वेद्या तसेच धूप जाळायच्या वेद्या या लोकांनी उखडून
टाकल्या आिण िकद्रोन खोऱ्यात नेऊन टाकून िदल्या. 15दसुऱ्या
मािहन्याच्या चौदाव्या िदवशी त्यांनी वल्हांडणाच्या यज्ञपशूचा बळी
िदला. याजक आिण लेवी यांनी तेव्हा लिज्जत होऊन स्वत:ला 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 स्वत:चे 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 स्वत:चे
शुद्धीकरण केलेले नव्हते. ही पध्दत मोशेच्या िनयमशास्त्राला सोडून
होती. पण िहज्कीयाने त्यांच्या वतीने प्राथर्ना केली. 19तो 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.
21इस्राएलच्या प्रजेने यरुशलेममध्ये बेखमीर भाकरीचा उत्सव सात
िदवस साजरा केला. लोक आनदंात होते. लेवी आिण याजक यांनी रोज
मन:पूवर्क परमेश्वराची स्तुितस्त्रोत्रे गाईली. 22परमेश्वराची 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.
23वल्हांडणाचा सण आणखी सात साजरा करावा असे सवार्नुमते ठरले.
त्याप्रमाणे आणखी सात िदवस त्यांनी या सणाप्रीत्यथर् आनदंात
घालवले. 24 िहिज्कयाने 1000 बलै आिण 7000 मेंढर ेव पुढाऱ्यांनी
1000 बलै व 10000 मेंढर ेमारुन खाण्यासाठी या समुदायाला िदली.
त्यासाठी बऱ्याच याजकांना शुिचभर् ूत व्हावे लागले. 25यहूदातील सवर्
लोक, याजकवगर्, लेवी, इस्राएलमधील समुदाय तसेच इस्राएलमधून
यहूदात आलेले िवदेशी प्रवासी हे सवर्जण अितशय खशुीत होते.
26यरुशलेममध्ये आनदंीआनदं पसरला होता. इस्राएलचा राजा दावीद
याचा मुलगा शलमोन याच्या कारिकदीर्नतंर आजतागायत असा
आनदंाचा प्रसंग कधी घडलाच नव्हता. 27याजक व लेवी यांनी उठून
लोकांना आशीवार्द देण्याची परमेश्वराला प्राथर्ना केली. परमेश्वराने त्यांचे
ऐकले. त्यांची प्राथर्ना स्वागार्तील आपल्या पिवत्र स्थानी परमेश्वराला ऐकू
गेली.

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. 3यज्ञात 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. 4आपल्या
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उत्पन्नातील ठरािवक िहस्सा लोकांना लेवी व याजक यांना द्याव लागत
असे. तो त्यांनी द्यावा अशी आज्ञा राजा िहज्कीयाने केली. त्यामुळे
िनयतकायर् िनवेर्धपणे प्रभूच्या िनयमशास्त्रानुसार करणे याजकांना व
लेवींना शक्य झाले. 5ही आज्ञा सवर् प्रजेच्या कानी गेली. त्याबरोबर
इस्राएल लोकांनी आपले धान्याचे पीक, द्राक्ष, तेल, मध आिण इतर
बागायती उत्पन्न या सगळ्याचा एकदशांश भाग आणून िदला.
6यहूदातील 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. 7लोकांनी 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. 12याजकांनी 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. 13यहीएल, 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. 14लोकांनी 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. त्यात्या वडलांचे नाव इम्नाना
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
परमेश्वरच्या मिंदरात नेमून िदलेल्या दनैिंदन कामासाठी जात त्यांना
त्यांची वाटणी हे मदतनीस देत. अशाप्राकर ेलेवींच्या प्रत्येक गटाला काम
नेमून िदलेले होते. 17याजकांना 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. 18ज्या लेवींची वंशावळ्यांमध्ये नोदं
झालेली होती त्या सवार्ंच्या मुलाबाळांना, बायकांना मुलगे व मुली
यांनाही आपापली िहस्सा िमळे. परमेश्वराच्या सेवेसाठी ते नेहमीच
शुिचभर् ूत होऊन तप्तर असत म्हणून त्यांना हे िदले जाई. 19अहरोन
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 अहरोवंशजांना 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. 21हाती घेतलेल्या
प्रत्येक कामात त्याला यश आले, उदाहरणाथर्, देवाच्या मिंदरातील
उपासना, िनयमशास्त्राचे पालन, परमेश्वराला शरण जाणे. िहज्कीयाने हे
सवर् मनापासून केले.

ि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. 2यरुशलेमवर 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. 4झर े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 भक्काम केली. शस्त्रे आिण ढाली आणखी
करवून घेतल्या. 6 िहज्कीयाने प्रजेवर सेनानायकांच्या नेमणकुा केल्या,
आिण नगराच्या वेशीजवळच्या चौकात त्यांची सभा घेऊन त्यांच्याशी
उत्तेजनपर बातचीत केली. 7 िहज्कीया त्यांना म्हणाला, “िंहमत बाळगा
आिण द्दढ राहा. अश्शूरच्या राजाची िंकवा त्याच्या िवशाल सेनेची धास्ती
घेऊ नका. आपली ताकद त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. 8अश्शूरच्या
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. 9अश्शूरचा 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 अतं:स्थ हेतू आहे. तो तुम्हाला म्हणतो, “अश्शूरच्या राजापासून
आपला देव परमेश्वर आपले रक्षण करील.” 12पण 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. 13माझ्या 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.
14माझ्या 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.”‘ 16अश्शूरच्या राजाच्या सेवकांनी
परमेश्वर देवाची आिण देवाचा सेवक िहज्कीया याची िंनदानालस्ती केली.
17अश्शूरच्या 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.”
18मग अश्शूरच्या राजाच्या सेवकांनी तटबदंीवर उभ्या असलेल्या
यरुशलेमच्या लोकांना घाबरवण्यासाठी िहब्रू भाषेत मोठ्याने
आरडाओरडा केला. असे करुन यरुशलेम नगर ताब्यात घ्यायचा त्यांचा
िवचार होता. 19जगभरचे 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. 20यामुळे राजा िहज्कीया
आिण आमोजचा मुलगा यशया संदेष्टा यांनी या प्रश्नावर स्वगार्कडे तोंड
करुन मोठ्याने प्राथर्ना केली. 21 तेव्हा अश्शूरच्या राजाच्या छावणीवर

2 इितहास 31:5 240 2 इितहास 32:21



33

34

परमेश्वराने आपला दतू पाठवला. या दतूाने अश्शूरांचे सगळे सनै्य,
त्यातील सरदार आिण अिधकारी यांना 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. 22अशाप्रकारे
परमेश्वराने अश्शूरचा राजा सन्हेरीब आिण त्याचे सनै्य यांच्यापासून
िहज्कीया आिण यरुशलेमचे लोक यांचे संरक्षण केले. परमेश्वराला
िहज्कीयाची आिण यरुशलेमच्या प्रजेची काळजी होती. 23बऱ्याच
जणांनी परमेश्वराला वाहायला भेटवस्तू आणल्या. यहूदाचा राजा
िहज्कीया याच्यासाठी ही नजराणे आणले. या घटनेपासून सवर् राष्ट्र ांना
िहज्कीयाबद्दल आदर वाटू लागला. 24या काळातच िहज्कीयाला
आजारपणाने घेरले आिण तो मरणासन्न झाला. त्याने परमेश्वराची प्राथर्ना
केली. परमेश्वर त्याच्याशी बोलला आिण परमेश्वराने त्याला एक संकेत
िदला4 25पण िहज्कीयाला गवर् वाटू लागला होता. त्यामुळे त्याने
परमेश्वराने दाखवलेल्या दयाळूपणाबद्दल त्याला धन्यवाद िदले नाहीत.
या गोष्टीमुळे िहज्कीयावर आिण यहूदा व यरुशलेमच्या लोकांवर परमेश्वर
कोपला. 26पण 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. 28धान्य, नवीन मद्य, तेल या लोकांकडून आलेल्या गोष्टी
ठेवायलाही कोठार ेबांधली, गुरढेोर ेआिण मेंढ्या यांच्यासाठी कोंडवाडे
बांधले. 29 िहज्कीयाने नवीन नगर ेवसवली. सवर् तऱ्हेचे पशू आिण मेंढरे
यांचे कळप त्याच्याकडे होते. देवदयेने िहज्कीयाला समृध्दी आली.
30याच िहच्कीयाने 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 संदेष्टा 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.

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. 4परमेश्वराच्या मिंदरात त्याने त्या
भलत्यासलत्या देवतांसाठी वेद्या बांधल्या. “माझे नाव यरुशलेममध्ये
िचरकाल राहील” असे याच मिंदराबद्दल परमेश्वराने म्हटले होते. 5या
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 करणार ेआिण
मृतात्म्यांशी संबधं ठेवणार ेयांच्याशी मनश्शेचे संबधं होते. परमेश्वराने
िनिषध्द मानलेली बरीच कृत्ये मनश्शेने केली. त्याच्या या गरैवतर्नामुळे
परमेश्वराचा संताप झाला. 7मनश्शेने 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.” 9मनश्शेने मात्र यहूदा लोक
आिण यरुशलेमचे लोक यांना दरुाचरणाला प्रवृत केले. इस्राएल
लोकांपूवीर् ज्या राष्ट्र ांना परमेश्वराने हुसकावून लावले त्यांच्यापेक्षाही हे
लोक दरुाचरणी होते. 10परमेश्वर 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. 12मनश्शेचे
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.
14या 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.
15परक्या देवतांच्या मूतीर् त्याने हटवल्या. परमेश्वराच्या मिंदरातील मूतीर्
काढून टाकली. मिंदराच्या टेकडीवर तसेच यरुशलेममध्ये बांधलेल्या
वेद्यांही काढून यरुशलेम नगराबाहेर टाकून िदल्या. 16नतंर 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. 17लोक अजूनही
उंचस्थानी यज्ञ करीतच होते पण आता ते फक्त त्यांच्या परमेश्वर देवा
प्रीत्यथर् करीत होते. 18मनश्शेची बाकीची कृत्ये तसेच त्याने केलेली
देवाची प्राथर्ना तसेच परमेश्वर देवाच्यावतीने द्रष्टे त्याच्याशी जे बोलले ती
वचने हे सगळे इस्राएलच्या राजांच्या बखरीत िलिहलेले आहे.
19मनश्शेची 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. 20पुढे मनश्शे वारला व
पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन झाले. त्याच्या राजमहालातच लोकांनी त्याला
पुरले. त्याच्या जागी त्याचा मुलगा आमोन राज्य करु लागला.
21आमोन िवसाव्या वषीर् यहूदाचा राजा झाला. तो यरुशलेममध्ये दोन
वषेर् गादीवर होता. 22परमेश्वराच्या 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. 23पुढे त्याचे वडील मनश्शे जसे परमेश्वराला नम्रपणे
शरण गेले तसा तो गेला नाही. उलट त्याची दषु्कृत्ये वाढतच चालली.
24आमोनच्या सेवकांनी कट रचून त्याची त्याच्या महालातच हत्या
केली. 25पण राजा आमोन िवरुध्द कारस्थान करणाऱ्यांचा यहूदी
लोकांनी काटा काढला. मग आमोनचा मुलगा योशीया याला लोकांनी
राजा केले.

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

तसेच तो वागला. आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रामाणे त्याने सत्कृत्ये
केली. सन्मागार्वरुन तो ढळला नाही. 3आपल्या 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. 4लोकांनी 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. 5बआलदेवतांची
पूजा करणाऱ्या याजकांच्या अस्थी देखील त्याने त्यांच्याच वेद्यांवर
जाळून टाकल्या. अशाप्रकार ेयहूदा आिण यरुशलेममधून योशीयाने
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मूिर्तपूजेचा पुरा बीमोड केला. 6मनश्शे, एफ्राइम, िशमोन, नफताली
येथपयर्ंतच्या शहरांतून आिण त्यांच्या आसपासच्या पडीक
खेड्यांमधूनहीत्याने हेच केले. 7मूिर्ंतभजंन, अशेरा खांबांची मोडतोड,
वेद्यांचा िवध्वंस बआलदेवतेच्या धूपाच्या वेद्या उखडणे ही इस्राएलभरची
मोहीम उरकल्यावर योशीया यरुशलेमला परतला. 8योशीयाने 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. 9ही 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. 10मग, परमेश्वराच्या
मिंदराच्या बांधकामावर देखर ेकरणाऱ्यांना लेवींनी हे पसेै िदले आिण
देखरखे करणाऱ्यांना परमेश्वराच्या मिंदराची दरुुस्ती करण्यासाठी
कामगारांना िदले. 11ताशीव ि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.
12कामगारांनी 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 होते. 13 ते कारािगरांवर आिण मजुरांवर देखरखे
करत होते. िचटणीस, कारभारी आिण द्वारपाल म्हणूनही काही लेवी काम
करत होते. 14परमेश्वराच्या 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. 16शाफानने तो योशीयाकडे
आणला. राजाला तो म्हणाला, “तुझे सेवक तुझ्या सूचनांबरहुकूम वागत
आहेत. 17परमेश्वराच्या मिंदरातील पसैा घेऊन त्यातून ते देखरखे
करणाऱ्यांना आिण मजुरांना वेतन देत आहेत” 18शाफान पुढे राजाला
म्हणाला, “याजक िहल्कीयाने मला हे पुस्तक िदले आहे.” शाफानने मग
राजाला पुस्तकातील मजकूर वाचून दाखवला. 19तो शास्त्रग्रंथ ऐकत
असता राजा योशीयाने उद्वेगाने कपडे फाडले. 20आिण ि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 सेवकयांनी ितला सवर् हकीगत सांिगतली.
23 हुल्दा त्यांना म्हणाली, “इस्राएलचा परमेश्वर देव याचे म्हणणे असे
आहे: ‘राजा योशीयाला म्हणावे: 24परमेश्वर 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. 25माझ्याकडे पाठ िफरवून इतर देवतांपुढे
त्यांनी धंूप जाळला म्हणून मी असे करणार आहे. आपल्या दषु्कृत्यांमुळे
लोकांनी मला कुध्द 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 ूअतं:करणाचा असल्यामुळे 28तुझ्या 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. 31मग राजा
उभा रािहला. त्याने परमेश्वराशी करार केला. परमेश्वराला अनुसरायचे,
त्याचे आज्ञा, िनयम आिण िवधी पाळायचे त्याने कबूल केले. हे सवर्
त्याने मन:पूवर्क करायचे मान्य केले. िनयमशास्त्रातील वचनांप्रमाणे
वागायचे कबूल केले. 32मग त्याने यरुशलेम आिण बन्यािमन मधील
लोकांना ही या करारपालनात सामील करुन घेतले. यरुशलेमचे लोक
आपल्या पूवर्चांच्या देवाचा कारार पाळू लागले. 33इस्राएलमध्ये
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.

राजा योशीयाने यरुशलेमात परमेश्वराप्रीत्यथर् वल्हांडणाचा
उत्सव केला. पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
वल्हांडणाचा यज्ञपशू कापला गेला. 2 रमेश्वराच्या मिंदराची

कामे पार पाडण्यासाठी योशीयाने याजक नेमले आिण त्यांच्या कायार्त
त्यांना प्रोत्साहन िदले. 3 राएल 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. 4पापल्या 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. 5पापल्या घराण्यांच्या वगर्वारीप्रमाणे, भाऊबदंांबरोबर
पिवत्र स्थानी उभे राहा. म्हणजे तुम्हाला आपापसात सहकायर् करता
येईल. 6ल्हांडणाचे यज्ञपशू कापा, परमेश्वरासाठी स्वत:चे पिवत्रीकरण
करा. इस्राएल बांधवांसाठी यज्ञपशू तयार ठेवा. परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे
सवर् काही यथासांग पार पाडा. या आज्ञा परमेश्वराने आपल्याला
मोशेमाफर् त िदल्या आहेत.” 7वल्हांडणासाठी योशीयाने 30,000 शेरडे
मेंढर ेयज्ञपशू म्हणून इस्राएल लोकांना िदली. या खेरीज 3000 बलै
िदले. हे पशुधन त्याच्या खाजगी मालमत्तेतील होते. 8या उत्सवा
िनिमत्त योशीयाच्या सरदारांनीदेखील लोकांना, लेवींना आिण याजकांना
पशंूचे आिण वस्तंूचे मुक्त 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. 9कोनन्या 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. 10वल्हांडणाच्या उपासनेची सवर् िसध्दता झाल्यावर
याजक आिण लेवी आपापल्या जागी स्थानापन्न झाले. तशी राजाज्ञाच
होती. 11वल्हांडणाचे कोकर ेमारली गेली. लेवींनी त्या पशंूची कातडी
काढून रक्त याजकांना िदले. याजकांनी हे रक्त वेदीवर िंशपडले. 12 त्यांन
मग हे पशू परमेश्वराला होमापर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या घराण्याच्या
लोकांकडे स्वाधीन केले. हा अपर्णाचा िवधी मोशेच्या िनयमशास्त्राच
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 स्वत:साठी आिण अहरोनचे वंशज असलेल्या
याजकांसाठी मांस िमळाले. कारण हे याजक होमबली आिण चरबी अपर्ण
करण्यात रात्र पडेपयर्ंत गंुतले होते. 15आसाफच्या 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
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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. 17सवर् उपिस्थत इस्राएल लोकांनी वल्हांडणाचा आिण
बेखमीर भाकरीचा सण सात िदवस साजरा केला. 18शमुवेल
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. 19नयोशीयाच्या कारिकदीर्च्या अठराव्या वषीर् हा वल्हांडणाचा
उत्सव झाला. 20योशीयाने मिंदरासाठी सवर् चांगल्या गोष्टी केल्या. पुढे
िमसरचा राजा नखो, फरात नदीजवळच्या ककर् मीश नगरािवरुध्द
लढण्यासाठी सनै्यासह चालून आला. योशीया त्याला लढाईसाठी
सामोरा गेला. 21पण 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.” 22पण
योशीया मागे हटला नाही. त्याने नखोला तोंड द्यायचे ठरवले. आिण वेष
पालटून तो लढाईत उतरला. आजे्ञिवषयी नखोने जे सांिगतले ते
योशीयाने ऐकले नाही. तो मािगद्दोच्या खोऱ्यात यधु्दासाठी सज्ज झाला.
23या 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. 26आपल्या
कारिकदीर्त योशीयाने ज्या इतर गोष्टी केल्या त्या ‘इस्राएल आिण यहूदा
राजांचा इितहास’ या पुस्तकात अथपासून इतीपयर्ंत नोंदवलेल्या आहेत.
27 त्याची परमेश्वरावरची िनष्ठा आिण त्याचे आज्ञापालन यािवषयी त्यात
िलिहले आहे.

यहूदाच्या लोकांनी यरुशलेमचा नवा राजा म्हणून
यहोआहाजाची िनवड केली. यहोआहाज हा योशीयाचा
मुलगा. 2तो 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. 4नननयहोआहाजचा
भाऊ एल्याकीम याला नखोने यहूदा - यरुशलेमचा राजा केले. यानतंर
नखोने त्याचे नामांतर करुन यहोयाकीम असे ठेवले आिण
यहोआहाजाला िमसरला नेले. 5यहोयाकीम पचंिवसाव्या वषीर् यहूदाचा
राजा झाला. त्याने यरुशलेममध्ये अकरा वषेर् राज्य केले. यहोयाकीमने
परमेश्वर देवाच्या दृष्टीने वाईट गोष्टी केल्या. त्याने परमेश्वर देवा िवरुध्द
पाप केले. 6बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने यहूदावर हल्ला केला. त्याने
यहोयाकीमला कैद केले आिण त्याला िपतळी बेड्या ठोकल्या. तशा
अवस्थेत त्याला नबुखद्नेस्सरने बाबेलला नेले. 7नबुखद्नेस्सरने
परमेश्वराच्या मिंदरातील काही वस्तू हस्तगत करुन त्या बाबेलला नेल्या
आिण स्वत:च्या घरात ठेवल्या. 8यहोयाकीमच्या 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. 9यहोखदीन 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
येहुदा व येरुशलेमचा राजा केले. 11 िसद्कीया येहूदाचा राजा झाला
तोव्हा एकवीस वषार्ंचा होता.त्याने यरुशले ममध्ये अकार वषेर् राज्य केले
. 12परमेश्वराच्या दृष्टीने िंनद्य असे त्याचे असे. परमेश्वराचे आदेश संदेष्टा
ियमर्या याच्याकडून येत असत.त्याच्यापुढेही िसदकीया िवनम्र झाला
नाही आिण ियमर्याचे त्याने ऐकले नाही. 13 िसद्कीयाने नबुखद्नेस्सर
िवरुध्द उठाव केला. नबुखद्नेस्सरने पूवीर् िसद्कीया कडून स्वत:शी
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 अप्रमािणक 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. 16पण या
परमेश्वराच्या प्रजेने मात्र संदेष्ट्यांची 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 कारयला 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 नबुखद्नेस्सरला यहूदा व
यरुशलेमच्या लोकांना शासन करायची मुभा दीली होती. 18 देवाच्या
मिंदरातील सवर् चीजवस्तू त्याने बाबेलला नेली. इतकेच नव्हे तर
राजाच्या व सरदारांच्या िंकमती वस्तूही नेल्या. 19नबुखद्नेस्सरने 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.
20अजूनही हयात असलेल्या लोकांना नबुखदनेस्सरने बाबेलला नेऊन
गुलाम केले. पुढे पारसाचे राज्य येऊन त्यांनी बाबेलचा पराभव करपेयर्ंत
हे गुलाम तेथेच रािहले. 21अशाप्रकार,े ि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.” 22कोरशे 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, 23पारसचा राजा कोरशे
म्हणतो: स्वगार्तील परमेश्वर देव याने मला या पृथ्वीचा सम्राट केले आहे.
त्याच्यासाठी यरुशलेममध्ये मिंदर बांधाची जबाबदारीही माझ्यावर
सोपवली आहे. आता तुमच्यापकैी देवाला मानणार ेसवर्जण िनधार्स्तपणे
यरुशलेमला जाऊ शकता. परमेश्वर देव तुमच्या बरोबर असो.
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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:
2पारसचा राजा कोरशे म्हणतो:“स्वगार्तील देव परमेश्वर याने पृथ्वीवरील
सवर् राज्ये मला िदली आहेत; यहूदातील यरुशलेम येथे त्याचे मिंदर
बांधण्यासाठी त्याने मला िनवडले. 3यरुशलेममध्ये असलेला देव हाच
इस्राएलचा परमेश्वर आहे. तुमच्या पकैी देवाचे जे लोक असतील त्यांचे
तो भले करो, अशी मी प्राथर्ना करतो. त्यांना यहूदातील यरुशलेममध्ये
जाऊन परमेश्वररासाठी मिंदर बांधू द्यावे. 4आिण 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 स्वत:च्या
मिंदरात ठेवल्या होत्या, त्या राजा कोरशेने बाहेर काढल्या. 8पारसच्या
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 30चांदीची तबके 1,000सुऱ्या व 92 10सोन्याचे कटोर े30त्याच
प्रकारचे चांदीचे कटोर े410इतर पात्रे 1,000 11चांदी -सोन्याच्या सवर्
िमळून 5,400 वस्तू होत्या. बाबेलमधून कैदी यरुशलेमला परत आले
त्यावेळी शेशबस्सराने या सवर् वस्तू आणल्या.

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: 3परोशाचे
वंशज 2,172 4शफाट्याचे वंशज 372 5आरहाचे वंशज 775
6 येशूवा व यवाब यांच्या घराण्यातीलपहथमवाबा चे वंशज 2,812
7 एलामाचे वंशज 1,254 8जत्तूचे वंशज 9 459 जक्काईचे वंशज 760
10बानीचे वंशज 642 11 बेबाईचे वंशज 623 12अजगादाचे वंशज
1,222 13अदोिनकामचे वंशज 666 14 िबग्वईचे वंशज 2,056
15आदीनाचे वंशज 454 16 िहज्कीयाच्या घराण्यातीलआटेरचे वंशज
98 17 बेसाईचे वंशज 323 18योराचे वंशज 112 19हाशूमाचे वंशज
223 20 िगबाराचे वंशज 95 21 बेथलहेमा नगरातील 123 22नटोफा
नगरातील 56 23अनाथोथ मधील 128 24अजमावेथ मधील 42
25 िकयार्थ-आरीम, कफीरा आिणबरैोथ येथील 743 26 रामा व गेबा
मधील 621 27 िमखमासमधील 122 28 बेथेल आिण आय येथील
223 29नबो येथील 52 30मग्वीशचे लोक 156 31 एलामनावाच्या
दसुऱ्या गावचे 1,254 32हारीम येथील 320 33लोद, हादीद आिण
ओनो येथील 725 34यरीहो नगरातील 345 35सनाहाचे 3,630

36याजक पुढीलप्रमाणे:येशूवाच्या घराण्यातीलयादायाचे वंशज 973
37इम्मेराचे वंशज 1,052 38पशूहराचे वंशज 1,247 39हारीमाचे
वंशज 1,017 40 लेवींच्या घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे:होदव्याच्या
घराण्यातील येशूवा व कदमीएल यांचेवंशज 74 41गायक
असे:आसाफचे वंशज 128 42मिंदराच्या द्वारपालांचे वंशज:शल्लमू,
आहेर, तल्मोन, अकू्कवा,हतीत आिण शोबाई यांचे वंशज 139
43मिंदरातील पुढील िवशेष सेवेकऱ्यांचे वंशज:सीहा, हसूफा, तब्बाबोथ,
44 केरोस, सीहा, पादोन,. 45लबाना, हगबा, अकूबा, 46हागाब,
शम्लाई, हानान, 47 िगद्देल, गहर, राया, 48 रसीन, नकोदा, गज्जाम,
49उज्जा, पासेह, बेसाई, 50अस्ना, मऊनीम, नफूसीम 51बकबुक
हकूफ, हरहुर, 52बस्लूथ, महीद, हषार्, 53बकसर्, सीसरा, तामह,
54नसीहा, हतीफा 55शलमोनाच्या सेवाकांचे वंशज:सोताई, हसोफरत,
परुदा, 56जाला, दकनर्, िगद्देल, 57शफाट्या, हत्तील, पोखेथ-
हस्सबाईम, आमी 58मिंदरातील चाकर आिण शलमोनच्या
सेवकांचेंवंशज 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: 60दलाया, तोबीया आिण नकोदाचे वंशज 652 61याजकांच्या
घरण्यातील हबया, हक्कोस, बिर्जल्लय, (िगलादच्या बिर्जल्लयच्या मुलीशी
जो लग्न करले तो बिर्जल्ल्यचा वंशज मानला जातो) यांचे वंशज.
62आपल्या 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. 65 त्यामध्ये त्यांच्या 7,337स्त्री - पुरुष चाकरांची गणती केलेली
नाही. त्यांच्याबरोबर 200 स्त्रीपुरुष गायकही होते. 66 36घोडे,
245खेचर,े 67 435उंट 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. 69या वास्तूसाठी त्यांनी यथाशक्ती िदलेली दाने अशी: सोने
1,110 पौंड, चांदी 3 टन, याजकांचे अगंरखे 100. 70याजक, 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.

इस्राएल लोक आपापल्या नगरात सातव्या मिहन्यांत परतले,
तेव्हा एकमनाने सवर् जण यरुशलेममध्ये एकत्र आले.
2योसादाकचा 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.
3आपल्या 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.
4मग 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 आणइ िदवसांचे बळी द्यायला त्यांनी सुरुवात
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केली. याखेरीज लोकांनी परमेश्वराला स्वेच्छेनेही अनेक गोष्टी अपर्ण
केल्या. 6अशाप्रकार,े अजून मिंदर बांधून झालेले नसूनही सातव्या
मिहन्याच्या पिहल्या िदवसापासून इस्राएल लोकांनी परमेश्वराला
होमबली वाहायला सुरुवात केली. 7बिंदवासातून 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
आणवायचे होते. या वाहतुकीला पारसचा राजा कोरशे याने परवानगी
िदली. 8शल्तीएलचा 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 लेवींना नेमले.
9 देखरखे करणाऱ्यांची नावे अशी: येशूवा आिण त्याची मुले, कदमीएल
आिण त्याची मुले हे यहूदाचे वंशज, हेनादाद आिण त्याचे लेवी भाऊबदं.
10मिंदराचा 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 आळीपाळीनेगियली. मिंदराचा पाया घातला गेला
म्हणून त्यांनी परमेश्वराचा जयजयकार केला. त्यांनी मोठ्याने घोषणा
िदल्या आिण परमेश्वराची स्तुती केली. 12पण 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.

त्या भागातील बरचे लोक यहूदा आिण बन्यामीन यांचे िवरोधक
होते. बिंदवासातून आलेले लोक परमेश्वरासाठी मिंदर बांधत
आहेत हे या िवरोधकांना कळले, 2 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.” 3पण 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.” 4याचा त्या
लोकांना फार राग आला. त्यांनी मग, यहुद्यांना त्रास द्यायला सुरुवात
केली. त्यांना नाऊमेद करुन मिंदर बांधण्यापासून परावृत्त करण्याचा
त्यांनी प्रयत्न केला. 5यहूद्यांचा 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 दरायावेश 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. 7पुढे 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. 8यानतंर मुख्य मतं्री रहूम आिण लेखक िशमशय
यांनी यरुशलेम येथील लोकांिवरुध्द अतर्हशश्त राजाला पत्र पाठवले.
पत्राचा मजकूर असा होता: 9मुख्य अिधकारी रहूम िचटणीस िशमशय
आिण टपर्ली, अफशीर्, अखर्वी, बाबेली, सुसा येथील एलामी,
यांच्यावरील महत्वाचे अिधकारी 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 कामेकरत 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. 17यावर राजा अतर्हशश्तने
पुढील उत्तर पाठिवले:मुख्य राजमतं्री रहूम, लेखक िशमशय आिण
शोमरोन व फरात नदीच्या पिश्रृमेला राहणार ेत्यांच्याबरोबरचे लोक यांस:
18तुम्ही पाठवलेल्या पत्राचा अनुवाद करुन मला वाचून दाखवण्यात
आला. 19माझ्या 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. 20यरुशलेम आिण फरात
नदीच्या पिश्रम प्रदेशावर राज्य करणार ेपराक्रमी राजे होऊन गेले. त्या
राजांना लोक कर, जकात व खडंणी देत असत. 21आता तुम्ही त्या
लोकांना काम थांबवायचा हुकूम िदला पािहजे. मी आज्ञा देईपयर्ंत या
नगराचे बांधकाम होता कामा नये. 22माझा 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 सत्तीने बांधकाम थांबिवले. 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 पिश्रमेकडील
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?” 5तरी 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.
6फरात नदीच्या पिश्रमेकडील 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
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असल्यामुळे लवकरच बांधकाम पुर ेहोईल. 9या कामाच्या संदभार्त
आम्ही तेथील वडीलधाऱ्यांकडे चौकशी केली. त्यांना िवचारले, “तुम्हाला
हे मिंदराचे बांधकाम करायला कोणी परवानगी िदली?” 10आम्ही 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. 12आमच्या 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. 13कोरशे
बाबेलचा राजा झाल्यावर पिहल्या वषार्तच त्याने मिंदराची पुन्हा उभारणी
करण्याचा िवशेष हुकूमनामा काढला. 14तसेच, 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.” 15नतंर 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.

तेव्हा राजा दारयावेशने आपल्या आधीच्या राजांच्या
कागदपत्रांचा दप्तरखान्यात 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: 3कोरशे 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.
4भोवतालच्या िंभतीत मोठ्या पाषाणांचे तीन थर आिण मोठ्या
लाकडाचा एक थर असावा. मिंदराच्या बांधकामाचा खचर् राजाच्या
ितजोरीतून केला जावा. 5मिंदरातील 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, फरात नदीच्या
पिश्रमेकडील प्रांताचा अिधकारी ततनइ, शथर बोजनई आिण त्यांचे त्या
प्रांतातील इतर कारभारी यांना असा आदेश देतो की त्यांनी
यरुशलेममधून दरू जावे. 7कामगारांना त्रास देऊ नये. देवाच्या
प्राथर्नास्थळाच्या कामात व्यत्यय आणू नये. यहुदी अिधकारी आिण
यहूदी वडीलधारी मडंळी यांना हे मिंदर पूवीर् होते त्याचिठकाणी पुन्हा
बांधू द्यावे. 8आता माझा आदेश असा आहे: देवाच्या मिंदराचे बांधकाम
करणाऱ्या यहूदी वडीलजनांसाठी असे करा. मिंदराच्या बांधकामाचा पूणर्
खचर् राजाच्या खिजन्यातून िदला जावा. हा पसैा फरात नदीच्या
पिश्रमेकडील 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. 10स्वगार्तील 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.
11माझी 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. 12परमेश्वराने 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. 13फरात नदीच्या पिश्चमेकडील
प्रांताचा अिधकारी ततनइ, शथर - बोजनइ आिण त्यांचे सोबती यांनी
मग राजा दारयावेशच्या हुकुमाचे पालन केले. त्यांनी ही आज्ञा कसोशीने
आिण ताबडतोब पाळली. 14यहुदी 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 अदारमिहन्याच्या तृतीयेला पुरे
झाले. 16इस्राएल लोकांनी या मिंदराची प्रितष्ठापना मोठ्या आनदंाने
साजरी केली. बिदवासातून सुटून परत आलेले याजक, लेवी आिण इतर
सवर् जण या उत्सवात सहभागी झाले. 17प्रितष्ठापनेच्या वेळी त्यांनी
शभंर बलै, दोनशे मेंढे, चारशे कोकर ेहोमात अपर्ण केले. तसेच
इस्राएलच्या पापापर्णासाठी बारा बकरहेी अपर्ण केले. इस्राएलींच्या बारा
घराण्यासाठी प्रत्येकी एक असे ते होते. 18यरुशलेममधील या
मिंदराच्या सेवेसाठी त्यांनी मोशेच्या ग्रंथात िलिहल्याप्रमाणे, याजकांची
आिण लेव्यांची त्यांच्या-त्यांच्या वगार्नुसार योजना केली.
19बिंदवासातून परत आलेल्या लोकांनी पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या
िदवशी वल्हांडण सण पाळला. 20वल्हांडण सण साजरा करण्यासाठी
याजक आिण लेवी यांनी शुिचभर् ूत होऊन स्वत:ला शुध्द केले. कैदेतून
सुटून आलेले आपले भाऊबदं याजक आिण ते स्वत: या सवर्
यहुद्यांसाठी लेवींनी वल्हांडणाच्या कोकराचा बळी िदला.
21बिंदवासातून परतून आलेल्या समस्त इस्राएल लोकांनी वल्हांडणाचे
भोजन केले. त्या देशाच्या मूतीर्पूजक लोकांच्या अशुध्दतेपासून दरू व्हावे
म्हणून इतरांनीही शुिचभर् ूत होऊन त्या भोजनाचा आस्वाद घेतला.
इस्राएलचा परमेश्वरा 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.

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,
3अहीटूब अमऱ्याचा मुलगा, अमऱ्या अजऱ्याचा. आिण अजऱ्या
मरोयाथचा मुलगा. 4मरोयाथ जरह्याचा,, जरह्या उज्जीचा, आिण उज्जी हा
बुक्कीचा मुलगा. 5बुक्की 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. 8अतर्हशश्तच्या कारिकदीर्च्या सातव्या
वषार्तल्या पाचव्या मिहन्यात एज्रा यरुशलेममध्ये आला 9पिहल्या
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
मन:पूवर्क अध्ययन आिण पालन केले. त्याला (परमेश्वराचे) हे आदेश
आिण िनयम इस्राएल लोकांनी िशकवायचे होते, तसेच त्यांच्याकडून तसे
आचरण करुन घ्यायचे होते. 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 प्रत:

एज्रा 5:9 246 एज्रा 7:11
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12 राजा अतर्हशश्त कडून,याजक आिण स्वगार्तील देवाच्या
िनयमशास्त्राचा अध्यापक एज्रा यास,अिभवादन! 13माझा 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. 15इस्राएलच्या देवाला मी आिण माझे मतं्री सोने-चांदी पाठवत
आहोत. ते तू तुझ्याबरोबर न्यावेस. देव यरुशलेममध्ये आहे. 16सवर्
बाबेलभर िफरुन तू लोकांकडून तसेच याजक व लेवी यांच्याकडून
देणग्या गोळा कराव्यास. स्वखूशीने िदलेल्या त्या वस्तू यरुशलेममधील
त्यांच्या देवाच्या मिंदरासाठी आहेत. 17या पशैातून तू बलै, मेंढर,े कोकरे
घे. तसेच त्या सोबतची धान्यापर्णे आिण पेयापर्णेही िवकत घे. मग ती
यरुशलेममधील तुमच्या देवाच्या मिंदरातील वेदीवर अपर्ण कर.
18यातून उरले त्या सोन्यारुप्याचा िविनयोग तू आिण तुझे भाऊबदं,
देवाला रुचेल त्या मागार्ने हवा तसा करा. 19तुमच्या परमेश्वराच्या
मिंदरातील उपासनेसाठी या सवर् गोष्टी आहेत, त्या ितकडे घेऊन जा.
20मिंदरासाठी आणखीही काही गोष्टी तुम्हाला लागत असतील तर
त्याही तुम्ही घ्या. त्यासाठी राजाच्या खिजन्यातून पशैाची उचल करा.
21आता, मी, राजा अतर्हशश्त, असा आदेश काढतो की फरात नदीच्या
पिश्रृमेकडील भागातले जे खिजनदार आहेत त्यांनी एज्राला हवे ते
पुरवावे. कारण एज्रा हा स्वगार्तील देवाच्या िनयमशास्त्राचा अध्यापक
आिण याजक आहे. याची अमंलबजावणी पूणर्त्वाने आिण ताबडतोब
करावी. 22 एज्राला द्यायच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे: चांदी 3 3/4 टन, गहू
600 बुशेल, द्राक्षारस 600 गलंन, जतैुनाचे तेल 600 गलंन, 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 इच्छी आहे. त्यांनी कोणताही
कर, खडंणी, जकात भरायची नाही. 25तुझे देवािवषयीचे ज्ञान वापरुन
तू धािर्मक आिण नागरी के्षत्रात न्यायाधीश नेमावेस. तसा अिधकार मी
तुला देतो. फरात नदीच्या पिश्रमेकडील 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. 26जो 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.
27आपल्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर याला धन्यवाद! यरुशलेममधील
परमेश्वराच्या मिंदराचा जीणीर्ध्दार 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.

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 सवार्ची नावे पुढीलप्रमाणे:
2 िफनहासाच्या वंशजांमधला गषोर्म, इथामारच्या वंशजांमधला
दानीएल, दावीदच्या वंशजांपकैी हटू्टश, 3शखन्याच्या वंशजातील
परोशाच्या वंशजांमधला जखऱ्या, आिण आणखी 150 जण, 4पहथ-
मवाबाच्या वंशजातल्या जरह याचा मुलगा एल्यहोवेनय आिण
त्याच्याबरोबरचे 200 लोक, 5जटू्टच्या वंशजातल्या यहजोएलचा मुलगा
शखन्या आिण 300 पुरुष. 6आदीनच्या वंशजातल्या योनाथानाचा
मुलगा एबद आिण त्याच्याबरोबचे 50 जण. 7 एलामाच्या वंशजातल्या
अथल्याचा मुलगा यशाया आिण त्याच्याबरोबरचे 70 जण.
8शफाट्याच्या वंशजातल्या मीखाएलचा मुलगा जबद्या आिण

त्याच्याबरोबरचे 80 जण. 9यवाबच्या वंशजातील यहीएलचा मुलगा
ओबद्या आिण आणखी 218 जण. 10बानीच्या वंशजातल्या
योिसफ्याचा मुलगा शलोिमथ आिण त्याच्या बरोबरचे 160 लोक.
11 बेबाईच्या वंशजातील बेबाईचा मुलगा जखऱ्या आिण त्याच्याबरोबरचे
28 लोक. 12अजगादच्या वंशजातल्या हक्काटानाचा मुलगा योहानान
आिण त्याच्याबरोबरचे 110 लोक. 13अदोनीकामच्या वंशजातले
शेवटचे म्हणजे अलीफलेट, येऊएल, शमाया आिण त्यांच्याबरोबरचे 60
जण 14आिण िबगवईच्या कुळातले उथई, जकू्कव त्यांच्याबरोबरचे 70
जण. 15मी (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 कािसक्या नगराचा मुख्य.
त्याला आिण त्याच्या नातलगांना काय सांगायचे हे मी या मडंळींना
सांिगतले होते. इद्दोचे नातलगांना कािसक्याच्या 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. 19मरारी 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. 22प्रवासातल्या 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.
25मिंदरासाठी 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. 26मी 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. 28मग 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.”
30यावर, एज्राने वजन करुन िदलेल्या खास भेटवस्तू आिण चांदी सोने
याजकांनी व लेवींनी ताब्यात घेतले. यरुशलेममधील मिंदरात त्यांना
घेऊन जाण्यास सांगण्यात आले. 31पिहल्या मिहन्याच्या बाराव्या
िदवशी आम्ही अहवा नदीपासून यरुशलेमला जायला िनघालो. देवाची
आमच्यावर कृपा असल्यामुळे त्याने वरैी आिण वाटमार ेयांच्यापासून
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आमचे संरक्षण केले. 32आम्ही यरुशलेमला पोचलो. तेथे तीन िदवस
िवश्रांती घेतली. 33चौच्या िदवशी मिंदरात गेलो आिण सोने - चांदी व
इतर वस्तू वजन करुन उरीया याजकाचा मुलगा मरमेोथ यांच्याकडे
िदल्या. तेव्हा िफनहासचा मुलगा एलाजार तसेच येशूवाचा मुलगा
योजाबाद आिण िबन्नुईचा मुलगा नोअद्या हे लेवी, एवढे जण मरमेोथ
बरोबर होते. 34आम्ही 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. 36मग 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.

हे सवर् आटोपल्यावर मग इस्राएलींमधली नेते मडंळी
माझ्याकडे आली. ती मला म्हणाली, “एज्रा, इस्राएल लोकांनी
आपल्या अवतीभवती राहणाऱ्या इतर लोकांपासून स्वत:ला

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.
2इस्राएल लोकांनी या इतर लोकांशी िववाहसंबधं ठेवले आहेत. इस्राएल
लोकांनी आपले वेगळेपण िटकवले पािहजे. पण त्यांचे यहुदी नसलेल्या
लोकांचे नेते आिण आिधकारी यांनीच या बाबतीत वाईट उदारहण
घालून िदले आहे.” 3 हे ऐकून मी उिद्वग्र झालो. माझी मन:िस्थती 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. 5होमापर्णांची 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. 7आमच्या वाडवडीलांच्या वेळे पासून
आतापयर्ंत आम्ही अनेक पापांचे दोषी आहोत. आमच्या पापांची िशक्षा
आमचे राजे आिण याजक यांना भोगावी लागली. परकी राजांनी
आमच्यावर आक्रमण करुन आमच्या लोकांना पकडून नेले. आमची
संपत्ती लुटून त्या राजांनी आम्हाला लिज्जत केले आजही तेच चालले
आहे. 8पण 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.
9आम्ही 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 साह्याकारी झालास. 10पण, 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 ऐश्वयार्ची इच्छा करु
नका. माझ्या आदेशांचे पालन करा म्हणजे तुम्ही बलशाली व्हाल आिण
या भूमीवर चांगल्या गोष्टी भोगाल. हा प्रदेश आपल्या मुलाबाळांना सुपूदर्
कराल.” 13आमच्यावर 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 लग्नव्यावहार करता
कामा नयेत. त्या लोकांमध्ये दवुर्तर्न फार आहे. आम्ही त्यांच्याशी लग्ने
जुळवणे चालूच ठेवले तर तू आमचा नायनाट करशील मग मात्र
इस्राएलपंकैी 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.

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. 3तर 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 यजाक, लेवी आिण सवर् इस्राएली लोक यांच्याकडून
त्याने आपल्या म्हणण्यानुसार वागण्याची शपथ घेतली. 6मग 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 8आिण 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 11आता
देवासमोर आपले अपराध कबूल करा. आपल्या पूवर्जांच्या देवाची आज्ञा
तुम्ही पाळली पािहजे. तुमच्या मध्ये राहणार ेलोक आिण आपल्या
परक्या बायका यांच्यापासून वेगळे व्हा.” 12यावर त्या जमावाने एज्राला
खणखणीत आवाजात उत्तर िदले की, “एज्रा, तू म्हणतोस ते खर ेआहे.
तुझ्या सांगण्याप्रमाणे आम्हाला वागले पािहजे. 13पण आम्ही
पुष्कळजण आहोत िशवाय हा पावसाळा आहे त्यामुळे आम्ही बाहेर थांबू
शकत नाही. आमचा अपराध फार तीव्र असल्यामुळे हा एकदोन िदवसात
सुटण्यासारखा प्रश्न नाही. 14या समुदायाच्या वतीने आमच्यातूनच
काहींना मुखत्यार नेमावे प्रत्येक 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.” 15असएलचा मुलगा योनाथान आिण ितकवाचा मुलगा
यहज्या तसेच मशुल्लाम व शब्बथई लेवी अशा मोजक्याच लोकांनी या
योजनेला िवरोध केला. 16यरुशलेमला 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 दहाच्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी प्रत्येक
प्रकरणाचा बारकाईने िवचार करायला बसले 17आिण पिहल्या
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मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी िमश्रिववाहांची चौकाशी समाप्त झाली.
18याजकांच्या ज्या वंशजांनी परकीय िस्त्रयांशी िववाह केले त्यांची नावे
पुढील प्रमाणे:योसादाकचा मुलगा येशूवा याच्या वंशातील आिण त्याच्या
भाऊबदंांच्या वंशातील मासेया, अिलयेजर, यारीब, गदल्या.
19यासवार्ंनी आपापल्या बायकांना घटस्फोट द्यायचे कबूल केले आिण
दोषमुक्तीखातर कळपातला एकएक एडका अपर्ण केला. 20इम्मेरच्या
वंशातले हनानी व जबद्या, 21हारीमच्या वंशातले मासेया, एलीया,
शमाया, यहीएल व उज्जीया, 22पशहूरच्या वंशातले एल्योवेनय, मासेया,
इश्माएल, नथनेल, योजाबाद, एलासा, 23 लेव्यांपकैी योजाबाद, िशमी,
कलाया उफर् -कलीटा, पूथह्या, यहूदा आिण अिलयेजर, 24गायकांपकैी
एल्याशीब, द्वारपालांमधले, शल्लमू, तेलेम, ऊरी, 25इस्राएलीमधंले
परोशाच्या वंशातले रम्या व ियज्जीया, मल्कीया, िमयानीन, एलाजार,
मल्कीया, बनाया, 26 एलामच्या वंशातले मत्तन्या, जखऱ्या, यहीएल,
अब्दी, यरमेोथ व एलीया, 27जत्तूच्या वंशातले एल्योवेनय, एल्याशीब,

मत्तन्या, यरमेोथ, जाबाजाबाद, अजीजा, 28 बेबाईच्या वंशातील
यहोहानान, इनन्या, जब्बइ, अथलइ 29बानीच्या वंशातील मशुल्लाम,
मल्लखू, आदाया, याशूब, शाल आिण रामोथ, 30पहथ-मवाबच्या
वंशातील अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मत्तन्या, बसलेल, िवन्नूई,
मनश्शे, 31आिण हारीमच्या वंशातील अलीयेजर, इश्शीया, मल्कीया,
शमाया, िशमोन, 32बन्यामीन, मल्लखू, शमऱ्या, 33हाशूमच्या वंशातील
मत्तनई, मत्तथा, जाबाद, अलीफलेट, यरमेई, मनश्शे, िशमी, 34बानीच्या
वंशातले मादइ, अम्राम, ऊएल 35बनाया, बेदया, कलूही, 36बन्या
मरमेोथ, एल्याशीब, 37मत्तन्या, मत्तनइ, व यासू 38बानी व िबन्नूइ,
िशमी, 39 शेलेम्या, नाथान, अदाया, 40मखनदबइ, शाशइ, शारइ,
41अजरएल, शेलोम्या, शमऱ्या 42शल्लमू, अमऱ्या, योसेफ, 43नबोच्या
वंशातील ईयेल, मित्तथ्या, जाबाद, जिबना, इद्दो, योएल, बनाया.
44वरील सवार्ंनी परकीय बायकांशी लग्ने केली होती. त्यापकैी काहींना
या संबधंातून संतती झाली होती.
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नहनहेेम्याम्या

नहेम्या हा हखल्याचा मुलगा. त्याची ही वचने: िकसलेव
मिहन्यात मी, नहेम्या, शूरान या राजधानीत होतो. राजा
अतर्हशश्तच्या कारदीचीर्चे तेव्हा िवसावे वषर् होते. 2मी 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. 3हनानी 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.” 4यरुशलेमच्या 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. 5मी 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. 6तुझा 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 माझ्यावडीलांच्या
घराण्यातील लोकांनीही केले. 7आम्हा इस्राएलींची वतर्णूक तुझ्या दृष्टीने
वाईट होती. तुझा सेवक मोशे याला तू िदलेल्या आज्ञा, िशकवण आिण
िनयम यांचे पालन आम्ही केले नाही. 8आपला सेवक मोशे याला
िदलेली िशकवण तू कृपया आठव. त्याला तू म्हणाला होतास, “तुम्ही
इस्राएल लोक एकिनष्ठ रािहला नाहीत तर दसुऱ्या राष्टांमध्ये मी तुम्हाला
िवखरुन टाकीन. 9पण तुम्ही माझ्याकडे परत आलात माझ्या आज्ञा
पाळल्यात तर मी असे करीन: आपापली घर ेबळजबरीने लागलेल्या
तुमच्यातल्या लोकांनाही मी िठकिठकाणांहून एकत्र आणीन. माझे नाव
ठेवावे म्हणून जे िठकाण मी िनवडले तेथे मी त्यांना परत आणीन.”
10इस्राएल 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 सेवकआहे, हे परमेश्वरा,
तुला हे माहीत आहेच. तेव्हा कृपा करून आज माझ्या मदतीला ये.
राजाजवळ मी मदतीची करीन तेव्हा मला साहाय्य कर. मला यश दे
आिण राजाची मजीर् राखण्यात मला मदत कर.

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. 3पण, 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.” 4यावर राजा मला
म्हणाला, “तुझ्यासाठी मी काय करावे असे तुला वाटते?”उत्तर देण्यापूवीर्
मी स्वगार्तील देवाची प्राथर्ना केली. 5मग 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. 7मी 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. 9मग मी फरात नदीच्या पिश्चमेकडे असलेल्या, प्रदेशाच्या
अिधकाऱ्यांकडे गेलो. त्यांना राजाने िदलेली पत्रे िदली. राजाने
माझ्यासोबत सनै्यातले अिधकारी आिण घोडेस्वारही पाठवले होते.
10सनबल्लट 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 तोबीय
अम्मोनी आिधकारी होता. 11मी यरुशलेमला गेलो आिण तीन िदवस
रािहलो 12मग 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. 13अधंार असतानाच
राखोच्या िढगाची वेस यांच्या िदशेने मी कूच केले. यरुशलेमची मोडलेली
तटबदंीची िंभत आिण त्यातील आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली प्रवेशद्वरे
यांची पाहाणी केली. 14मग 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 वेशीतून आत िशरलो.
16इस्राएली अिधकारी आिण महजन 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. 17मग 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. 19पण 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?”
20पण 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
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यरुशलेममध्ये रािहलेले नाही. तुमच्या मालकीची जमीन येथे नाही. या
जागेत असायचा तुम्हाला काही अिधकार नाही.”

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. 2याजकांच्या शेजारी यरीहोच्या
लोकांनी िंभत बांधली आिण इम्रीचा मुलगा जकू्कर याने यरीहोच्या
लोकांच्या कामालगत िंभतीचे बांधकाम केले. 3हस्सनाच्या मुलांनी
मत्स्यवेस बांधली. तुळया घातल्या. दरवाजे बसवले. या दरवाजांना
कड्या आिण अडसर घातले. 4उरीयाचा 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.)बावाचा मुलगा सादोक याने
त्यापुढील भागाची दरुुस्ती केली. 5तकोवाच्या लोकांनी िंभतीच्या
त्यापुढच्या भागाची डागडूजी केली. पण तकोवाच्या नेत्यांनी मात्र
आपला राज्यपाल नहेम्या याच्यासाठी काम करायला नकार िदला.
6यहोयादा 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. 8हरह 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. 10हरूमफाचा मुलगा यदाया याने िंभतीच्या
पुढच्या भागाचे काम केले. आपल्या स्वत:च्या घरालगतच्या िंभतीची
डागडूजी त्याने केली. त्याच्या पुढचा भाग हशबन्याचा मुलगा हत्तूश याने
बांधला. 11हारीमचा मुलगा मल्कीया आिण पहथ-मवाबचा मुलगा हश्शूब
यांनी पुढच्या भागाची दरुूस्ती केली. तसेच भट्टी बुरुज ही बांधला.
12हल्लोहेशचा मुलगा शल्लमू याने त्यापुढचा भाग दरुुस्त केला. या
कामात त्याच्या मुलींनी त्याला मदत केली. शल्लमू यरुशलेमच्या अध्यार्
भागाचा आिधकारी होता. 13हानून नावाचा एक जण आिण जानोहे येथे
राहाणार ेलोक यांनी खोऱ्याच्या वेशीची दरुुस्ती केली. ही वेस बांधून
त्यांनी दार ेिबजागाऱ्यांवर उभी केली. मग या दारांना त्यांनी कड्या व
अडसर घातले. िशवाय त्यांनी पाचशे याई लांबीची िंभतही दरुुस्त केली.
थेट उिकरड्याच्या वेशीपयर्ंत त्यांनी ही डागडुजी केली. 14 रखेाबाचा
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.
15कोलहोजेचा 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 लळयाची िंभतही
बांधली. दावीद नगरातून पायऱ्या उतरतात ितथपयर्ंत त्याने डागडुजी
केली. 16अजबूकचा 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 हाचाखाली 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. 19नतंर येशूवाचा मुलगा एजेर पुढचे

दरुुस्तीचे काम पार पाडले. एजेर िमस्पाचा राज्यपाल होता.
शस्त्रागारापासून िंभतीच्या कोपऱ्यापयर्ंतच्या िंभतदरुुस्तीचे काम त्याने
केले 20जक्कायाचा मुलगा बारुख याने पुढची दरुुस्ती केली. बारुखने
खूप मेहनत घेऊन कोपऱ्यापासून पुढे एल्याशीबच्या घराच्या
प्रवेशद्वारापयर्ंतचे काम केले. एल्याशीब हा मुख्य याजक होता.
21हक्कोसचा मुलगा उरीया. उरीयाचा मुलगा मेरमेोथ याने एल्याशीबच्या
घराच्या दारपासून थेट घराच्या शेवटपयर्ंत िंभतीचे काम केले.
22 िंभतीच्या पुढच्या भागाची दरुुस्ती त्या भागात राहणाऱ्या याजकांनी
केली. 23बन्यामीन 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. 25उजई 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.
26ओफेल टेकडीवर मिंदराचे सेवेकरी राहात असत. त्यांनी
जलवेशीच्या पूवेर्पयर्ंत आिण ितच्या नजीकच्या बुरुजापयर्ंतचे
िंभतदरुुस्तीचे काम केले. 27पुढे तकोवाच्या लोकांनी मोठ्या
बुरुजापासून ते थेट ओफेल टेकडीपयर्ंतचा उरलेला भाग दरुुस्त केला.
28घोडा वेशीवरचा भाग याजकांनी दरुुस्त केला. प्रत्येक याजकाने
आपापल्या घरापुढच्या भागाची दरुुस्ती केली. 29इम्मोरचा मुलगा
सादोक याने आपल्या घरापुढच्या िंभतीची डागडुजी केली. शखन्याचा
मुलगा शमाया याने पुढचा भाग दरुुस्त केला. शमाया हा पूवर्वेशीचा
राखणदार होता. 30शलेम्याचा मुलगा हनन्या याने आिण सालफचा
सहावा मुलगा हानून याने िंभतीची पुढची दरुुस्ती केली. बरखे्याचा मुलगा
मशुल्लाम याने आपल्या घरापुढची िंभत दरुुस्त केली. 31मिंदराचे
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. 32कोपऱ्यावरील खोली आिण मेंढरांची वेस
यांच्या दरम्यानच्या िंभतीची दरुुस्ती सोनार आिण व्यापारी यांनी केली.

आम्ही यरुशलेमचा कोट बांधून काढत आहोत हे सनबल्लटच्या
कानावर गेले. तेव्हा तो फार संतापला आिण नाराज झाला.
त्याने यहूद्यांचा उपहास करायला सुरुवात केली. 2सनबल्लटने

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.” 3तोबीया
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.” 4नहेम्याने 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.” 6यरुशलेमचा कोट आम्ही बांधला. पूणर् नगराभोवती
तटबदंी बांधून काढली. पण ितची उंची असायला हवी त्यापेक्षा िनम्मीच
होती. लोकांनी मनापासून काम केले म्हणून आम्ही एवढे केले. 7पण
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. 9पण आम्ही
आमच्या देवाची प्राथर्ना केली. आिण त्यांना तोंड द्यायला सज्ज असावे

नहेम्या 3:2 251 नहेम्या 4:9



5

6

म्हणून आम्ही रात्रंिदवस पहारा करण्यासाठी िंभतींवर राखणदार नेमले.
10आिण त्यावेळी यहुदी लोक म्हणाले, “बांधकामावरचे लोक थकत
चालले आहेत. वाटेत खूपच घाण आिण केरकचरा माजला आहे. कोटाचे
बांधकाम आम्ही चालू ठेवू शकत नाही. 11आिण आपले शत्रू म्हणताहेत,
“यहुदींना काही समजायच्या िंकवा िदसायच्या अगोदरच आपण
त्यांच्यात िशरकाव केलेला असेल. आपण त्यांना मारुन टाकू म्हणजे
कामच थांबेल.”’ 12मग 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. 14सगळी 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 घरदेार ेयांच्यासाठी लढले पािहजे.”
15आपले 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
आल्या 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. 17बांधकाम करणार ेआिण त्यांचे मदतनीस यांच्या एका
हातात बांधकामाची अवजार ेतर दसुऱ्या हातात शस्त्रे होती. 18तलवार
कमरलेा बांधूनच प्रत्येकजण बांधकाम करत होता. सावधिगरीच्या
इषाऱ्याचे रणिंशग वाजवणारा माणूस माझ्या शेजारीच होता. 19मग 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 सवर्काळआम्ही सवर्जण
शस्त्रसज्ज होतो-अगदी पाणवठ्यावर जात असू तेव्हा ही.

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.” 3इतर काही म्हणत होते, “सेध्या दषु्काळ आहे. धान्यासाठी
आम्हाला आमची शेंत, द्राक्षमळे आिण घर ेगहाण टाकावी लागत
आहेत.” 4आणखी 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.” 6या तक्रारी ऐकल्या तेव्हा मला अितशय
संताप आला. 7पण मी स्वत:ला 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 करु नयेत. 10माझे
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.”
12यावर 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. 13मग 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 सक्त मी केली नाही अतर्हशश्त
राजाच्या कारकीदीर्च्या िवसाव्या वषार्पासून बित्तसाव्या वषार्पयर्ंतमी
अिधकारी होतो. मी यहुदाचा बारा वषेर् अिधकारी होतो. 15पण माझ्या
आधी सतेवर 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. 16यरुशलेमची 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 पकंतीला बसणाऱ्यांसाठी म्हणून रोजचे अन्नाचे प्रमाण
पुढीप्रमाणे असे: एक गाय, सहा िनवडक मेंढर ेआिण वेगवेगळया 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 अन्राची िंकमत
म्हणून मी लोकांना कर भरायची सवती कधीही केली नाही. लोकांचे
काम अितशय कष्टाचे आहे हे मी जाणून होतो. 19 देवा, या लोकांकरीता
मी जे भले केले ते ध्यानात असू दे.

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.” 4सनबल्लट आिण गेशेम
यांनी हाच िनरोप माझ्याकडे चार वेळा पाठवला. आिण मी ही त्यांना
प्रत्येक वेळी हेच उत्तर पाठवले. 5मग, पाचव्या वेळी सनबल्लटने
आपल्या मदतनीसा करवी हाच िनरोप मला िदला. यावेळी त्याच्याकडे
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उघडे पत्र होते. 6पत्रातला 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
स्वत:बद्दल 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.”
9आमचे शत्रू आम्हाला भीती दाखवायचा प्रयत्न करत होते. ते मनात
म्हणत होत, “यहुदी घाबरतील आिण काम चालू ठेवण्याची उमेद
त्यांच्यात राहणार नाही. मग िंभतीचे काम पुर ेहोणार नाही.”मग मी
प्राथर्ना केली, “देवा, मला बळ दे.” 10मी 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.”
11पण मी शमायाला म्हणालो, “माझ्यासारख्याने पळून जावे? जीव
बचावण्यासाठी माझ्यासारख्या माणसाने मिंदरात जाऊन बसू नये. मी
जाणार नाही.” 12शमायाला देवाने पाठवले नव्हते हे मला माहीत होते.
त्याने माझ्यािवरुध्द भाकीत केले कारण तोबीया आिण सनबल्लटने
त्याला त्याबद्दल पसेै चारले होते, हे मी जाणून होतो. 13मला 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 दृष्कृत्ये आठव. मला भय दाखवणारी नोवद्या ही संदेष्टी आिण
इतर संदेष्टे यांचे ही स्मरण असू दे. 15मग अलूल मिहन्याच्या
पचंिवसाव्या िदवशी यरुशलेमच्या िंभतीचे काम समाप्त झाले. िंभतीचे
काम व्हायला बावन्न िदवस लागले. 16कोट बांधण्याचे काम पूणर्
झाल्याचे आमच्या सवर् शत्रूंनी ऐकले. ते पूणर् झाल्याचे आमच्या
भोवतींच्या सवर् राष्टांनी पािहले आिण त्यांचे धयैर् गळून गेले. कारण
आमच्या देवाच्या मदतीने हे काम झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
17 िशवाय, तटबिंदचे काम पूणर् झाल्यांनतरच्या काळात यहुदातील
श्रीमतं लोक तोबीयाला सारखी पत्रे पाठवत होती. तोबीया त्यांना उत्तरे
देत होता. 18यहुदातील 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 लग्र झाले होते. मशुल्लाम हा
बरखे्याचा मुलगा. 19आिण 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.

2यानतंर माझा भाऊ हनानी याला मी यरुशलेमचा अिधकार सोपवला.
हनन्या नावाच्या दसुऱ्या एकाला िगढीचा मुख्यािधकारी म्हणून िनवडले.
हनानीची िनवड मी केली कारण तो अत्यतं प्रामािणक होता आिण
इतरांपेक्षा देवाबद्दल तो अिधक भय बाळगत असे. 3नतंर 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.” 4आता नगर चांगले
िवस्तीणर् आिण मोकळे होते. पण वस्ती अगदी कमी होती आिण घरे
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 सगळयात आधी परत आले त्यांच्या
वंशवळ्यांच्या याद्या मला सापडल्या त्यात मला जे िलिहलेले सापडले ते
पुढीलप्रमाणे: 6बिंदवासातून 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. 7जरुब्बाबेल 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: 8परोशचे वंशज2172 9 शेफठ्याचे वंशज372
10आरहचे वंशज652 11 येशूवा आिण यवाब यांच्यावंशावळीतील
पहथमवाबचेवंशज2818 12 एलामचे वंशज1254 13जत्तूचे वंशज
845 14जक्काईचे वंशज 760 15 िबन्नुईचे वंशज 648 16 बेबाईचे
वंशज628 17आजगादचे वंशज2322 18अदोनीकामचे वंशज667
19 िबग्वईचे वंशज 20 6720 आदीनाचे वंशज 655 21 िहज्कीयाच्या
कुटंुबातीलओटेरचे वंशज98 22हाशुमाचे वंशज328 23 बेसाईचे
वंशज324 24हािरफाचे वंशज112 25 िगबोनाचे वंशज95 26 बेथलहेम
आिण नटोफा यागावांमधली माणसे188 27अनाथोथ गावची
माणसे128 28 बेथ-अजमावेथ मधले लोक42 29 िकयार्थ-यारीम,
कपीरा व बरैोथया गावातली743 30 रामा आिण गेबा इथली621
31 िमखमास या गावची 122 32 बेथल आिण आय इथली123 33नबो
या दसुऱ्या एका गावची 52 34 एलाम या दसुऱ्या गावची1254 35हािरम
या गावचे लोक320 36यरीहो या गावचे लोक345 37लोद, हादीद व
ओनो या गावाचे721 38सनावाचे3930 39याजक
पुढीलप्रमाणे:येशूवाच्या घराण्यातली यदायायाचे वंशज973 40इम्मेराचे
वंशज1052 41पशहूराचे वंशज1247 42हािरमाचे वंशज1017
43 लेवीच्या घराण्यातील माणसे पुढील प्रमाणे:होदयाच्या कुळातली
कदमीएलच्याघराण्यातील येशूवाचे वंशज74 44गाणार ेअसे:आसाफाचे
वंशज148 45द्वारपाल पुढील प्रमाणे:शल्लमू, आटेर, तल्मोन, अकू्कब,
हतीता, शोबायांचे वंशज138 46 हे मिंदराचे िवशेष सेवेकरी:सीहा,
हशूफा, तबायोथ, यांचे वंशज 47 केरोस, सीया, पादोन 48 लेबोना,
हगाबा, सल्माई 49हानान, िगद्देल, गहार 50 राया, रसीन, नकोदा
51गज्जाम, उज्जा. पासेहा 52 बेसई, मऊनीम, नफूशेसीम 53बकबूक,
हकूफ, हईराचे 54बसलीथ, महीद, हशार् 55बकसर्, सीसरा, तामहा
56नसीहा आिण हतीफा 57शलमोनच्या सेवकांचे वंशज:सोताई,
सोफेरथे, परीदा 58याला, दकनर्, िगद्देल 59शफाठ्या, हत्तील, पोखेरथे-
हस्सबाईमआिण आमोन. 60मिंदराचे 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: 62दलाया, तोबीया आिण नकोदायांचे वंशज 642
63आिण याजकांच्या घराण्यातील वंशज असे:हबाया, हक्कोस, बिर्जल्लय
(िगलादच्या बिर्जल्लयच्या मुलीशी लग्र करणाऱ्याची गणाना बिर्जल्लयच्या
वंशजात होई) 64काही 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. 65अत्यतं
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. 66परत
आलेल्या जथ्थ्या मध्ये सगळे िमळून एकंदर 42360 लोक होते.
67यात 7337 स्त्री-पुरुष सेवकांची गणना केलेली नाही. िशवाय
त्यांच्यामध्ये 245गायकगाियका होत्या. 68 त्यांच्याजवळ 736घोडे,
245खेचर,े 69 435उंट आिण 6720 गाढवे होती. 70घराण्यांच्या
काही प्रमुखानी कामाला हातभार म्हणून पसेै िदले. राज्यपालने
एकोिणस पौंड सोने भांडाराला िदले. िशवाय पन्नास वाडगे आिण
याजकांसाठी 530 वस्त्रे िदली. 71घराण्याच्या प्रमुखांनी कामाला
साहाय्य म्हणून भांडाराला 375पौंड सोने िदले. याखेरीज 1 1/3 टन
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चांदी देखील िदली. 72इतर सवर् लोकांनी िमळून 375पौंड सोने, 1 1/3
टन चांदी आिण याजकांसाठी 67वस्त्रे िदली. 73अशाप्रकार े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
स्वत:च्या गावांमध्ये िस्थरस्थावर झाले.

त्या वषीर्च्या सातव्या मिहन्यात सवर् इस्राएल लोक एकत्र
आले. त्यांच्यामध्ये इतकी एकजूट होती की ते एकमेकांशी
अगदी तद्रूप झाले होते. पाणी वेशीच्या समोरच्या मोकळया

जागेत ते जमले. त्या सवार्ंनी िशक्षक एज्राला मोशेच्या िनयमशास्त्राचे
पुस्तक बाहेर काढायला सांिगतले. परमेश्वराने इस्राएल लोकांना
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 मोकळया
चोकाकडे 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. 5आिण
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. 7बाजूला 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, 8या
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. 9यानतंर 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. 10नहेम्या 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.” 12मग 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. 13यानतंर त्या
मिहन्याच्या दसुऱ्या िदवशी सवर् घराण्यांचे प्रमुख एज्राला तसेच
याजकांना व लेवींना भेटायला गेले. िनयमशास्त्राचे अध्ययन करण्यासाठी
ते शास्त्री एज्रा भोवती जमले. 14परमेश्वराने मोशेमाफर् त लोकांना हे
िनयमशास्त्र िदले. त्यात यांना अभ्यासातून असे सापडले की, वषार्च्या
सातव्या मिहन्यात इस्राएल लोकांनी तात्पुरत्या राहूट्यांत राहावे.
15लोकांनी 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 स्वत:साठी तात्पुरते

मांडव बनवले. प्रत्येकाने आपापल्या धाब्यावर आिण आपापल्या
अगंणात मांडव उभारले. मिंदराच्या अगंणात, पाणी वेशी समोरच्या
चौकात आिण एफ्राईम वेशी जवळही त्यांनी मांडव घातले.
17बिंदवासातून परत आलेल्या सवर्च्या सवर् इस्राएल लोकांनी असे
मांडव घातले. त्यात ते रािहले. नूनचा मुलगा यहोशवा याच्या
काळापासून ते आजतागायत इस्राएलींनी हा मडंपाचा सण अशाप्रकारे
साजरा केला नव्हता. सवार्ंना अितशय आनदं झाला होता. 18या
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.

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.
2मूळ इस्राएली लोक परकी लोकांमध्ये न िमसळता वेगळा गट करून
उभे होते. इस्राएलींनी मिंदरात उभे राहून आपल्या तसेच आपल्या
पूवर्जांच्या पापांची कबुली िदली. 3तीन 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. 4मग लेवी िजन्यावर उभे रािहले. या लेवींची
नावे पुढीलप्रमाणे: येशूवा, बानी, कदमीएल, शबन्या, बुन्नी, शेरबे्या बानी,
आिण कनानी. त्यांनी खूप मोठयाने परमेश्वर देवाचा धावा केला. 5मग
पुढील हे लेवी पुन्हा बोलले: येशुवा, बानी, कदमीएल, बानी, हशबन्या,
शेरबे्या, होदीया, शबन्या आिण पथहग्र. 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. 6तू 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 सगळयाचा 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. 8तो 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. 10फारोला 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. ि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. 13मग तू
सीनाय पवर्तावर उतरलास, त्यांच्याशी आकाशातून बोललास, तू त्यांना
चांगले िनयम घालून िदलेस, त्यांना खरी िशकवण िदलीस. चांगले िनयम
आिण आज्ञा तू त्यांना िदल्यास. 14शब्बाथ 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.

नहेम्या 7:72 254 नहेम्या 9:15
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16पण आमचे पूवर्ज अन्मत्त 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 वासारांच्या मूतीर् केल्या आिण “आम्हाला िमसर
मधून सोडवणार ेहेच ते देव’ असे ते म्हणाले. तरी तू त्यांचा त्याग केला
नाहीस. 19तू 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. 21चाळीस 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 राष्टे ि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. 24या 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 घर े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.
26आिण मग ते तुझ्यावर उलटले. तुझ्या िशकवणीचा त्यांनी त्याग
केला, त्यांनी तुझ्या संदेष्ठ्यांचा 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. 28मग ि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 बर ेतू कनवाळू आहेस! असे अनेकदा घडले. 29तू 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. 30आमच्या
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. 31पण 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 तू िनष्ठा
बाळगणारा आहेस. तू करार पाळतोस आमच्यावर अनेक आपत्ती
आल्या आिण आमच्या अडचणीर्ना तू महत्व देतोस आम्ही सवर्जण,
आमचे राजे आिण नेते, आमचे याजक आिण संदेष्टे या सवार्ंवर अिरष्ट
आले. अश्शूर राजाच्या काळापासून आजतागायत भयानक गोष्टी

ओढवल्या. 33पण देवा, आमच्या बाबतीत जे घडले त्या सगळया
गोष्टींच्या बाबतीत तुझे खर ेहोते. तुझे बरोबर होते आिण आम्ही चुकत
होतो 34आमचे राजे, नेते, याजक आिण पूवर्ज यांनी तुझे िनयमशास्त्र
पाळले नाही. तुझ्या आज्ञा ऐकल्या नाहीत. तू िदलेल्या खबरदारीच्या
सूचनाकंडे त्यांनी दलुर्क्ष केले. 35स्वत:च्या 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 स्वत:च्या वाईट कृत्यांना त्यांनी आळा घातला नाही.
36आिण 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. 37या 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. 38या 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, 2सराया, अजऱ्या,
ियमर्या, 3पश्हूर, अमऱ्या, मल्खीया, 4हत्तश, शबन्या,

मल्लखू, 5हािरम, मरमेोथ, ओबद्या, 6दानीएल, िगन्नथोन, बारुख,
7मशुल्लाम, अबीया, िमयामीन, 8माज्या, िबल्गई, आिण शमया. ज्यांनी
त्या करारावर आपल्या नावाची मुद्रा उठवली त्यापकैी ही याजकांची नावे
झाली. 9आिण लेव्यांची पुढीलप्रमाणे: अजन्याचा मुलगा येशूवा,
हेनादादच्या घराण्यातला िबन्नइ, कदमीएल, 10आिण त्यांचे
भाऊ:शबन्या, होदीया, कलीता, पलाया, हनान, 11मीखा, रहोब,
हशव्या, 12जकू्कर, शेरबे्या, शबन्या, 13होदीया, बानी, बनीनू.
14आपल्या नावाची मोहोर उठवणाऱ्यांमधले लोकांचे नेते हे: परोश,
पहथ-मवाब, एलाम, जातू, बािन, 15बुन्नी, अजगाद, बेबाई,
16अदोनीया, िबग्वइ, आदीन, 17आटेर, ह्ज्कीया, अज्जूर, 18होदीया,
हाशूम, बेसाई, 19हारीफ, अनाथोथ, नोबाई, 20मप्पीयाश, मशुल्लाम,
हेजीर, 21मशेजबेल, सादोक, यद्दवूा, 22पलठ्या, हानान, अनया,
23होशेया, हनन्या, हशशूब. 24हल्लोहेश, िपल्हा शोबेक, 25 रहूम,
हश्बना, मासेया, 26अहीया, हनान, अनान, 27मल्लख, हािरम आिण
बाना. 28मग 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 िनयमाशास्त्र 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. विरल 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. 29 त्याचबरोबर
त्यांच्या सवर् बायका, आिण सावधानपणे ऐकू शकतील आिण समजू
शकतील असे त्यांचे सवर् मुलगे आिण मुली. या सवर् लोकांनी आपले
बांधव आिण महत्वाच्या व्यक्त◌र्ीसमवेत 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
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काळजी घेण्यासाठी म्हणून एकतृतीयांश शेकेल आम्ही दरवषीर् देऊ.
33मिंदरातील 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 धान्या देवाच्या, मिंदरात आणावे व मिंदराच्या
कोठारांमध्ये जमा करावे. 39इस्राएल लोक आिण लेवी यांनी धान्य,
नवीन द्राक्षरस आिण तेल यांची अपर्णे कोठारामध्ये आणावीत.
मिंदरासाठी लागणाऱ्या सवर् गोष्टी तेथे असतात तसेच सेवा करणारे
याजक, गायक आिण द्वारपाल यांचेही वास्तव्य ितथे असते.“देवाच्या
मिंदराची आम्ही नीट जपवणूक करु असे आम्ही वचन देतो.”

आता इस्राएली लोकांचे नेते यरुशलेम नगरात राहायला
आले. बाकीच्या इस्राएलीपकैी कोणी कोणी जायचे ते
ठरवायचे होते. म्हणून त्यांनी िचठ्ठ्या टाकल्या. दर

दहाजणापकैी एकाने यरुशलेम या पिवत्र नगरात राहावे आिण उरलेल्या
नऊ जणांनी आपापल्या गावी वस्ती करावी असे ठरले. 2काही 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. 4यरुशलेममध्ये
काही यहुदी आिण बन्यािमनी घराण्यातील व्यक्ती राहात
होत्या.)यरुशलेममध्ये आलेले यहुदाचे वंशज पुढीलप्रमाणे: उज्जीयाचा
मुलगा अथाया, (उज्जीया जखऱ्याचा मुलगा, जखऱ्या अमऱ्याचा मुलगा
आिण अमऱ्या शफाठ्याचा. शफाठ्या महललेलचा. महललेल हा
पेरसेचा वंशज) 5बारूखचा 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 468होती. हे सवर्
शूर पुरुष होते. 7यरुशलेममध्ये राहायला गेलेले बन्यामीनचे वंशज असे:
मशुल्लामचा मुलगा सल्ल ू(मशूल्लाम योएदचा मुलगा, योएद पदायाचा,
पदाया कोलायाचा मुलगा, कोलाया मासेयाचा, मासेया ईथीएलचा आिण
ईथीएल यशायाचा) 8यशायाच्या 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. 10यरुशलेममध्ये 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.) 12आिण त्यांचे 822भाऊंबदं मिंदराचे काम करत होते. आिण
यरोहामचा मुलगा अदाया (यरोहाम पलल्याचा मुलगा. पलल्या अम्हीचा,
अम्झी जखऱ्याचा मुलगा, जखऱ्या पश्हूरचा आिण पश्हूर मल्कीयाचा)
13मल्कीयाचे 242भाऊबदं (हे सवर्जण आपापल्या िपतृकुळांचे प्रमुख

होते) अजरलेचा मुलगा अमशसइ (अजरले अहजईचा मुलगा, अहजई
मिशल्लेमोतचा, मिशल्लेमोथ इम्मेरचा) 14आिण इम्मेरचे 128भाऊबदं (हे
सवर् शूर सिैनक होते. हगदोलीमचा पुत्र जब्दीएल त्यांचा अिधकारी
होता.) 15यरुशलेममध्ये राहायला गेलेले लेवी पुढीलप्रमाणे: हश्शूबचा
मुलगा शमया, (हश्शूब अज्रीकामचा मुलगा, अज्रीकाम हशब्याचा, हशब्या
बुन्नीचा) 16शब्बथई आिण योजाबाद हे दोघे लेव्यांचे प्रमुख होते आिण
देवाच्या मिंदराबाहेरच्या कारभाराचे ते प्रमुख होते.) 17मत्तन्या, (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) 18अशाप्रकार ेयरुशलेम या
पिवत्र नगरात 284लेवी राहायला गेले. 19यरुशलेममध्ये गेलेले द्वारपाल
असे: अक्कूब, तल्मोन आिण त्यांचे 172भाऊबदं नगराच्या दरवाजांवर
ते पहारा करत. 20बाकीचे इस्राएली लोक आिण याजक तसेच लेवी
यहूदाच्या वेगवेगळया नगरांमध्ये आपापल्या विडलोपािर्जत वतनांमध्ये
रािहले. 21मिंदराचे सेवेकरी ओफेल टेकडीवर राहात. सीहा आिण
िगश्पा हे या सेवेकऱ्यांचे प्रमुख होते. 22उज्जी 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.) 25यहुदाच्या वंशातील
लोक ज्या गावागावांमध्ये राहात ती गावे अशी: िकयार्थ आबार्त व
त्याच्या आसपासची खेडी. िदबोन आिण त्याच्या भोवतालची खेडी.
यकब्सेल आिण त्या भोवतालची खेडी, 26आिण येशूवा, मोलादा, बेथ-
पलेत ही नगर ेव त्यांच्या आसपासची गावे, 27हसर शूवाल, बरैशेबा
आिण त्यांच्या भोवतालची खेडी, 28 िसक्लाग, मकोना व त्यांच्या
भोवतालची गावे, 29 एनिरम्मोन, सारया, यमर् ूथ 30जानोहा, अदलु्लम ही
नगर ेआिण त्यांच्या आसपासची गावे, लाखीश आिण त्याच्या
भोवतालची शेतीवाडी, अजेका आिण त्याभोवतीची खेडी. अशाप्रकारे
यहुदाचे लोक बरैशेबापासून िहन्नोमच्या खोऱ्यापयर्ंतच्या भागात राहात
होते. 31 गेबातील बन्यामीनच्या कुळातले वंशज िमखमाश, अया, बेथेल
ही नगर ेव त्या भोवतालची खेडी 32अनाथोथ, नोब, अनन्या,
33हासोर, रामा, िगत्तइम, 34हादीद, सबोइम, नबल्लट, 35लोद, ओना
आिण कारािगरांचे खोर ेयेथे राहात होते. 36 लेवींच्या कुळातील लोकांचे
काही गट बन्यामीनांच्या प्रदेशात गेले.

यहुदाच्या प्रदेशात परत आलेले याजक व लेवी पुढीलप्रमाणे:
शल्तीएलचा मुलगा जरूब्बाबेल आिण येशूवा यांच्याबरोबर
ते आले. त्यांच्या नावांची यादी अशी: सराया, ियमर्या, एज्रा,

2अमऱ्या, मललूख हत्तूश, 3शखन्या, रहूम मरमेोथ, 4इद्दो, िगन्नथोई,
अबीया, 5 िमयामीन, माद्या, िबलगा, 6शमया, योयरीब, यदया. 7सल्लू
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. 9बकबुक्या 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. 11योयादाने
योनाथानला जन्म िदला आिण योनाथानने यद्दवाला. 12योयाकीमच्या
काळात याजकांच्या घराण्यांचे मुख्य असलेले लोक पुढील
प्रमाणे:सरायाच्या घराण्याचा प्रमुख मराया. ियमर्याच्या घराण्याचा प्रमुख
हनन्या 13 एज्राच्या घराण्याचा प्रमुख मशुल्लाम. अमऱ्याच्या घराण्याचा
प्रमुख यहोहानान. 14मल्लखूीच्या घराण्याचा प्रमुख योनाथान शबन्याच्या
घराण्याचा प्रमुख योसेफ 15हिरमच्या घराण्याचा प्रमुख अदना.
मरामोथच्या घराण्याचा प्रमुख हेलकइ. 16हद्दोच्या घराण्याचा प्रमुख
जखऱ्या. िगन्नथोनच्या घराण्याचा प्रमुख मशुल्लाम. 17अबीयाच्या
घराण्याचा प्रमुख िजख्री. िमन्यािमन आिण मोवद्या यांच्या घराण्याचा
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प्रमुख िपल्तय. 18 िबलगाच्या घराण्याचा प्रमुख शम्मूवा शमयाच्या
घराण्याचा प्रमुख यहोनाथान. 19योयारीबच्या घराण्याचा प्रमुख मत्तनय.
यदयाच्या घराण्याचा प्रमुख उज्जी. 20सल्लयाच्या घराण्याचा प्रमुख
कल्लय आमोकच्या घराण्याचा प्रमुख एबेर 21 िहल्कीयाच्या घराण्याचा
प्रमुख हशब्या 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. 25दरवाजांच्या 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. 27यरुशलेमची 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.
29नटोफा, बेथ-िगलगाल, गेबा आिण अजमावेथ ही ती गावे होत.
यरुशलेम भोवतालच्या प्रदेशात या गायकांनी आपल्यासाठी ही छोटी
गावे वसवली होती. 30नतंर याजक व लेवी यांनी समारभंपूवर्क स्वत:चे
शुध्दीकरण केले. त्यानतंर त्यांनी बाकीचे लोक, वेशी, यरुशलेमची िंभत
यांनाही शुध्द करण्याचा समारभं केला. 31यहुदाच्या 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. 32होशया
आिण यहुदाचे िनम्मे अिधकारी त्यांच्या मागोमाग गेले. 33अजऱ्या, एज्रा,
मशुल्लाम, 34यहूदा, बन्यामीन, शमया, ियमर्या हे ही त्यांच्या पाठोपाठ
होते. 35काही 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) 36आसाफचे 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. 37झऱ्याच्या वेशीपाशी ते पोहोंचले.
पायऱ्या चढून ते दावीदनगरापयर्ंत गेले. नगराच्या तटंबदैीच्या िंभतीवर ते
होते. दावीदच्या घरावरुन चालत जाऊन ते पाण्याच्या वेशीकडे गेले.
38गायकांचा दसुरा गट दसुऱ्या िदशेला, डावीकडे िनघाला. िंभतीच्यावर
ते पोचेपयर्ंत मी त्यांच्या पाठोपाठ होतो. अधेर् लोकही त्यांच्या मागोमाग
गेले. भटृयांच्या दगुार्वरुन ते रंुद कोटाकडे गेले. 39मग 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 40मग गायकांचे दोन्ही समूह देवाच्या
मिंदरात आपापल्या जागी गेले. मी माझ्या जागी उभा रािहलो.
अिधकाऱ्यांपकैी िनम्म्यांनी मिंदरातील आपापल्या जागा घेतल्या. 41मग
पुढील याजक आपापल्या जागी उभे रािहले: एल्याकीम, मासेया,
िमन्यामीन, मीखाया, एल्योएनाई, जखऱ्या, हनन्या या याजकांजवळ
त्यांचे रणिंशग होते. 42मग 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. 43या 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. 45याजक
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
मुख होता. त्याच्याजवळ देवाची स्तुितगीते आिण धन्यवादगीते पुष्कळ
होती. 47अशाप्रकार े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.

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. 2या
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. 4पण 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. 5 ि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. 7आिण 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.
10लोकांनी 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. 13कोठारांवर 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 िवश्वासाई 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.
15यहुदात 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.
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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. 17यहुदातील 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.
18तुमच्या 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. 21पण 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. 22मग 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. 24आिण 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.
26अशा िववाहांमुळेच शलमोनाच्या हातून पाप झाले. हे तुम्हाला माहीत
आहे. शलमोनसारखा थोर िकती तरी राष्टांमध्ये नव्हता. देवाचा
शलमोनवर लोभ होता. देवाने सवर् इस्राएलवर शलमोनला राजा केले.
पण परक्या िस्त्रयांमुळे शलमोनही पाप करायला उद्युक्त झाला. 27आिण
आता तुम्हीही तसेच भयकंर पातक आहात असे मी ऐकतो. तुम्ही देवाशी
एकिनष्ठ नाही. तुम्ही परक्या िस्त्रयांशी िववाहबध्द होत आहात.”
28योयादा 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. 29माझ्या 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. 31लाक्डू आणतील याची मी व्यवस्था केली. देवा,
या सत्कृत्यांसाठी माझी आठवण ठेव.
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एस्तएस्तेेरर

राजा अहश्वेरोशच्या कारिकदीर्तील गोष्ट. िंहदसु्तानपासून कूश
पयर्ंत एकशेसत्तावीस प्रांतांवर तो राज्य करत होता. 2शूशन
या राजधानीच्या नगरातून राजा अहश्वेरोश राज्य करीत असे.

3आपल्या कारिकदीर्च्या ितसऱ्या वषीर् त्याने आपले प्रधान आिण
अिधकारी यांना मेजवानी िदली. पारस आिण मेदय या प्रांतांमधले
सनै्यािधकारी आिण महत्वाचे कारभारीही त्या िठकाणी होते. 4या
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. 6या 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.
7सुवणर्पात्रांतून द्राक्षारस िदला होता. ही पात्रेही नानािविवध तऱ्हांची
होती. राजा अितशय उदार असल्यामुळे द्राक्षारस भरभरुन देण्यात
आला. 8सवर् 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 मन: िस्थतीत होता. तेव्हा आपल्या तनैातीत असलेल्या
महूमान, िबजथा, हरबोना, िबगथा, अवगथा, जेथर आिण कखर्स 11या
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. 12पण
त्या सेवकांनी जेव्हा राणी वश्तीला राजाची ही आज्ञा सांिगतली तेव्हा
ितने येण्यास नकार िदला. तेव्हा राजा फार संतापला. 13पिंडताचा
आिण ज्योितष्यांचा सल्ला घ्यायची राजाची प्रथा होती. त्यानुसार कायदे
जाणणाऱ्या पिंडतांशी राजा बोलला. ही सुज्ञ मडंळी राजाला जवळची
होती. 14 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. 17माझे 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 अहरवेशेशच्या 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.” 21या 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
राष्टाला ितथल्या भाषेत पत्र गेले. प्रत्येक पुरुषाची आपल्या घरात सत्ता
चालावी असे त्या पत्रांमध्ये सवार्ंना समजेल अशा भाषेत िलिहलेले होते.

काही काळानतंर राजा अहश्वेरोशचा राग शमला. त्याला
वश्तीची आिण ितच्या वागण्याची आठवण झाली.
ितच्यािवषयी आपण िदलेल्या आज्ञा आठवल्या. 2 तेव्हा

राजाच्या व्यािक्तगत सेवेतील सेवकांनी सुचवले, “राजासाठी तरुण, संुदर
कुमारीकांचा शोध घ्यावा. 3आपल्या राज्यातील प्रत्येक प्रांतातून
राजाने एकेक अिधकारी िनवडावा. त्या अिधकाऱ्यांनी सवर् सुरखे,
सुकुमार कुमारीकांना शूशन या राजधानीत घेऊन यावे. त्यांना
अतं:पुरात ठेवावे. तेथे अतं:पुराचा 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. 5यावेळी बन्यामीनच्या
घराण्यातील मदर्खय नावाचा एक यहुदी शूशन या राजधानीच्या शहरात
होता. मदर्खय हा याईरचा मुलगा आिण याईर िशमईचा मुलगा आिण
िशमई कीशचा मुलगा होता. 6बाबेलचा 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 अतं:पुरातील सगव्व्यात
चांगल्या जागी हलवले. 10आपण यहुदी आहोत हे एस्तेरने कुणालाही
सांिगतले नव्हते. मदर्खयने बजावल्यामुळे ितने आपल्या कुटंुबाची
पाश्वर्भूमी कोणालाही सांिगतली नव्हती. 11 एस्तेरची खबरबात जाणून
घेण्यासाठी मदर्खय रोज अतं:पुराच्या अवतीभवती फेऱ्या घाली.
12 राजा अहश्वेरोशकडे जाण्याची पाळी येण्यापूवीर् प्रत्येक मुलीला पुढील
सोपस्कारातून जावे लागे. ितला बारा मिहने सौदयेर्पचार घ्यावे लागत.
त्यापकैी सहा मिहने गधंरसाच्या तेलाचे व सहा मिहने संुगधी द्रव्ये आिण
प्रसाधने यांचे उपचार होत. 13आिण राजाकडे जायच्या वेळी अशी
पध्दत होती: अतं:पुरातील जी गोष्ट हवी ती ितला िमळत असे.
14संध्याकाळी ती राजाकडे जाई. सकाळी ती दसुऱ्या अतं:पूरात परत
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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 अतं:पुराचा 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.
17इतर सवर् मुलीर्पेक्षा राजाला एस्तेर आवडली. ितच्यावर त्याचा लोभ
जडला. इतर सवर् कुमार◌र्ीहून त्याला ती पसंत पडली. तेव्हा राजा
अहश्वेरोशने एस्तेरच्या मस्तकावर राजमुकुट चढवून वश्तीच्या जागी
ितला राणी केले. 18आपले सवर् प्रमुख अिधकारी सेवक यांना त्याने
एस्तेरसाठी मोठी मेजवानी िदली. सवर् प्रांतांमध्ये त्याने सुट्टी जाहीर
केली. आपल्या उदारत्वामुळे त्याने लोकांना बक्षीसे िदली. 19सवर् मुली
दसुऱ्यांदा एकत्र जमल्या तेव्हा मदर्खय राजद्वारी बसला होता.
20 एस्तेरने आपण यहुदी असल्याचे अजूनही गुिपत ठेवले होते. आपली
कौंटुिबक पाश्वर्भ्मी ि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. 21मदर्खय राजद्वारी
बसलेला असताना, िबग्थान व तेरशे प्रवेशद्वारा वरील राजाचे पहारकेरी,
राजावरील रागाने, राजा अहश्वेरोशला मारून टाकण्याचा कट करु
लागले. 22पण मदर्खयाला त्यांचा बेत कळल्यामुळे त्याने राणी एस्तेरला
खबर िदली. राणी एस्तेरने मदर्खयला या कटाचा सुगावा लागला असे
राजाला सांिगतले. 23मग 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.

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
हामामला 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. 5मदर्खय आपल्याला मुजरा करत नाही िंकवा
आपली मान तुकवत नाही हे हामानने पािहले तेव्हा तो संतापला
6मदर्खय 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 हामानने
िवशेष िदवस आिण मिहना िनवडण्यासाठी िचठ्ठ्या टाकल्या. त्यानुसार
अदार हा बारावा मिहना िनवडला. (त्या काळात अशा िचठ्ठ्यांना “पूर”
म्हणत.) 8मग हामान राजा अहश्वेरोशकडे येऊन म्हणाला, “राजा
अहश्वेरोश, तुझ्या साम्राज्यात सवर् प्रांतांमध्ये िविशष्ट गटाचे लोक
िवखरुलेले आहेत. इतर लोकांपेक्षा ते स्वत:ला 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 खिजन्यातजमा 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. 13जासूदांनी 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. 14हा 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
तातडीने िनघाले. शूशन राजावाड्यातून हा हुकूम िनघाला. राजा आिण
हामान पेयपान करायला बसले पण शूशन नगर मात्र िंचत्ताक्रांत झाले.

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. 2पण
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. 7मदर्खयने
मग हथाकला त्याच्या 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. 8यहूद्यांच्या
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 प्रवृत करावे असेही त्याने सांिगतले. 9हथाकने एस्तेरकडे
येऊन ितला, मदर्खय म्हणाला ते सगळे सांिगतले, 10मग 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.” 12मग
एस्तेरचा हा िनरोप मदर्खयला िमळाला. 13मदर्खयला ितचा िनरोप
िमळाल्यावर त्याने आपले उत्तर पाठवले. “राजमहालात राहतेस म्हणून
तू यातून सुटशील असे समजू नकोस. 14तू 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: 16 “मदर्खय, शूशन मधील सवर्
यहुद्यांना एकत्र घेऊन ये आिण माझ्यासाठी सवर्जण उपास करा. तीन
िदवस आिण तीन रात्र काहीही खाऊ िपऊ नका. मी तुमच्यासारखाच
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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.

ि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.
3मग 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.”
9हामान त्यािदवशी अितशय आनदंात आिण चांगल्या मन:िस्थतीत
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.
10पण आपल्या रागाला आवर घालून हामान घरी आला. मग आपले
िमत्र आिण बायको जेरशे यांना त्याने बोलावले. 11आपल्या ऐश्वयार्ची
बढाई मारायला त्याने सुरुवात केली. आपली पुत्रसंतती, राजाने केलेले
आपले अनेक प्रकारचे सन्मान, राजाने आपल्याला िदलेले सवार्च्च
अिधकाराचे स्थान या सगव्व्यांची तो बढाई मारु लागला. 12हामान पुढे
म्हणाला, “एवढच नाहीतर राणी एस्तेरने आज िदलेल्या मेजवानीला
राजाबरोबर फक्त मलाच काय ते ितने बोलावले. पुन्हा उद्याही राणीने
मला राजाबरोबर बोलावले आहे. 13पण या सगव्व्या गोष्टींचा मला तेवढा
आनदं होत नाही. तो यहुदी मदर्खय जोपयर्ंत राजद्वाराशी बसलेला आहे
तोपयर्ंत मला खराखरुा आनदं िमळणार नाही” 14मग हामानची पत्नी
जेरशे आिण त्याचे सगळे िमत्र यांनी एक सूचना मांडली ते म्हणाले,
“त्याला फाशी देण्यासाठी एक स्तभं उभारायला सांग तो75फूट 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.

त्याच िदवशी रात्री राजाला झोप येईना. म्हणून त्याने एका
सेवकाला कालवृत्तांत आणायला सांगून वाचून दाखवायला
सांिगतला. (एखाद्या राजाच्या कारिकदीर्तील सगव्व्या

घडामोडी या राजचं्या 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” 4हामान 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” 6हामान आत आला तेव्हा राजाने त्याला िवचारले, “हामानने
मनातल्या मानात िवचार केला, “राजाला सन्मान करावासा वाटेल असा
माझ्याखेरीज दसुरा कोण असणार? माझाच गौरव करण्याबद्दल राजा
बोलत आहे हे नक्की.” 7 तेव्हा हामान राजाला म्हणाला, “राजाला ज्याचा
सन्मान करायचा आहे त्याच्यासाठी हे करावे, 8 राजाने स्वत: पिरधान
केलेले राजवस्त्र नोकरांमाफर् त आणावे. राजा ज्या घोड्यावर बसतो तो
घोडाही आणावा. राजाच्या मस्तकी ठेवतात तो राजमुगुट आणावा.
9मग 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.” 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.
13आपली बायको जेरशे आिण आपले सगळे िमत्र यांना त्याने जे जे
झाले ते सगळे सांिगतले, हामानची बायको आिण त्याला सल्ला देणारे
िमत्र त्याला म्हणाले, “मदर्खय यहुदी असेल तर तुझी जीत होणे शक्य
नाही. तुझ्या अध:पाताला 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.

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. 4कारण, 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 दृष्ट 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. 8बागेतून 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. 9हबाेर्ना 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
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मदर्खयसाठी उभारलेल्या स्तभंावर हामानला फाशी देण्यात आली.
राजाचा क्रोध शमला.

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 स्वत:ला 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. 4मग राजाने आपला सोन्याचा राजदडं एस्तेरपुढे केला. एस्तेर
उठली आिण राजापुढे उभी रािहली. 5मग 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. 6माझ्या
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. 8आता
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. 10मदर्खयने 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. 12अदारच्या 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. 15मदर्खय 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. 16यहूद्यांच्या
दृष्टीने ती पवर्णी होती. त्यामुळे त्यािदवशी जल्लोषाचे वातावरण होते.
17ज्या ज्या प्रांतात आिण नगरात राजाची आज्ञा पोचे ितथे यहुद्यांमध्ये

आनदं आिण उल्हास पसर ेत्यांनी भोजनसमारभं केले. इतरांमधले बरचे
लोकही यहूदी बनले. कारण त्यांना यहूद्यांची भीती वाटू लागली.

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. 2आपल्याला 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. 4मदर्खय राजवाड्यातील अितमहत्वाची व्यक्ती झाला
होता. त्याचे नांव राज्यातील सवार्पयर्ंत पोचले होते आिण ते सगळे त्याचे
महत्व जाणून होते. मदर्खयचे सामथ्यर् उत्तरोत्तर वाढत गेले. 5यहूद्यांनी
आपल्या सवर् शत्रूंचा पाडाव केला. तलवार चालवून त्यांनी शत्रूला ठार
केले व शत्रूंचा िवध्वंस केला. आपला ितरस्कार करणाऱ्या शत्रूचा त्यांनी
मन:पूत समाचार घेतला. 6शूशन या राजाधानीच्या शहरात यहूद्यांनी
पाचशेजणांचा वध करून धुव्वा उडवला. 7 िशवाय त्यांनी पुढील
लोकांना ठार केले. पशर्न्दाथा, दलफोन अस्पाथा, 8पोराथा, अदल्या,
अरीदाथा, 9पमर्श्ता, 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. 15अदार 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 75000 जणांना त्यांनी ठार
केले पण त्यांच्या मालमत्तेमधले काही घेतले नाही. 17अदार
मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी हे घडले चौदाव्या िदवशी यहुद्यांनी िवश्रांती
घेतली. तो िदवस त्यांनी आनदंोत्सवात घालवला. 18शूशनमधील
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 राहणारे
यहुदी अदारच्या चतुदर्शील पुरीम साजरा करतात. त्यांचा सण
चतुदर्शीला असतो. त्या िदवशी ते मेजवान्या देतात आिण भेटवस्तंूची
देवाणघेवाण करतात. 20मदर्खयने जे जे झाले ते सगळे िलहून काढले.
मग त्याने राजा अहश्वेरोशच्या प्रांतातील जवळदरूच्या सवर् प्रांतातील
यहुद्यांना पत्रे पाठवली. 21दरवषीर् अदार मिहन्याच्या चौदाव्या आिण
पधंराव्या िदवशी यहुद्यांना पुरीम साजरा करायला सांगायला त्याने ती
पत्रे िलिहली. 22या ि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. 23मदर्खयने त्यांना
िलिहल्याप्रमाणे करायला यहूदी तयार झाले. हा उत्सव पुढेही चालू
ठेवायला त्यांनी मान्य केले. 24हम्मदाथाचा मुलगा अगागी हामान सवर्
यहुद्यांचा शत्रू होता. त्याने यहुद्यांचा नायनाट करण्याचे कपटी कारस्थान
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रचले होते. यहुद्यांच्या संहारासाठी त्यांने िचठ्ठी टाकून िदवस ठरवला
होता. 25हामानने 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 िचठ्टयांना “पुरीम” म्हणत, म्हणून या
िदवसाला “पुरीम” नाव पडले. मदर्खयने पत्र िलहून यहुद्यांना हा िदवस
साजरा करायला सांिगतले. 27 त्यामुळे यहुद्यांनी दरवषीर् हे दोन िदवस
सणासारखे साजर े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.
28प्रत्येक ि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. 29मग 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 127प्रांतांमधील समस्त यहुद्यांना मदर्खयने पत्रे िलिहली. या

सणाने शांतता िनमार्ण व्हावी आिण लोकांमध्ये परस्पर िवश्वास असावा
हा सणाचा उद्देश असल्याचे मदर्खयने लोकांना सांिगतले. 31पुरीम
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. 32पुरीमचे िनयम एस्तेरच्या पत्राने मुक्रर
झाले. आिण या गोष्टींची लेखी नोंद पुस्तकात झाली.

राजा अहश्वेरोशने लोकांवर कर बसवले. राज्यातील तसेच
समुद्रिकनाऱ्याकडच्या दरुवरच्या नगरातील लोकांनाही कर
भरावे लागले. 2आिण 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

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. 2ईयोबला सात

मुले आिण तीन मुली होत्या. 3ईयोब जवळ 7000 मेंढ्या, 3000 उंट,
1000 बलै आिण 500 गाढवी होत्या तसेच खूप नोकरही होते.
पूवेर्कडच्या देशांतील तो सवार्त श्रीमतं माणूस होता. 4ईयोबची मुले
आळीपाळीने आपापल्या घरांत भोजन समारभं करीत असत आिण
आपल्या बिहणींनाही बोलवीत असत. 5मुलांच्या 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. 6नतंर
एके िदवशी देवपुत्र (देवदतू) परमेश्वराला भेटायला आहे. त्यांच्याबरोबर
सतैानही होता. 7परमेश्वराने सतैानाला िवचारले, “तू कोठे
होतास?”सतैानाने उत्तर िदले, “मी पृथ्वीवर इकडे ितकडे िंहडत िफरत
होतो.” 8मग परमेश्वर सतैानाला म्हणाला, “तू माझा सेवक, ईयोबला
पािहलेस का? पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कुणीही नाही. तो खरोखरच फार
चांगला साित्वक माणूस आहे. तो देवाची भक्ती करतो. तो वाईट
गोष्टींपासून दरू राहातो.” 9सतैानाने उत्तर िदले, “होय, पण
त्याच्याजवळ देवाची भक्ती करण्यामागे सबळ कारण आहे. 10तू 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. 11पण जर तू त्याच्या जवळ जे काही आहे त्या सगळ्यावर
आघात केलास तर तो तुझ्या तोंडावर तुझी िंनदा करील हे मी
खात्रीपूवर्क सांगतो.” 12नतंर 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. 13 एक िदवस ईयोबच्या 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. 15परतंु शबाई लोक आमच्यावर चाल करुन आले आिण त्यांनी
तुझी गुर ेपळवून नेली. त्यांनी माझ्याखेरीज इतर सवर् नोकरांना मारुन
टाकले. तुला हे सांगण्यासाठी मी एकटा स्वत:चा कसाबसा बचाव करुन
आलो आहे.” 16पिहला ि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.” 17दसुरा ि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.” 20ईयोबने 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. 21तो 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.” 22या रीतीने
ईयोबच्या हातून पाप घडले नाही. देवाने चूक केली आहे असे काही तो
बोलला नाही.

आणखी एके िदवशी देवपुत्र परमेश्वराला भेटायला आले.
त्यांच्याबरोबर सतैानही होता. सतैान परमेश्वराला भेटायला
आला होता. 2परमेश्वर सतैानाला म्हणाला, “तू कुठे गेला

होतास?”सतैान परमेश्वराला उत्तर देत म्हणाला, “मी पृथ्वीवरच इकडे
ितकडे भटकत होतो.” 3नतंर 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.” 4सतैानाने उत्तर िदले,
“कातडीला कातडीमनुष्य िजवंत राहाण्यासाठी सवर् काही देऊ शकतो.
5परतंु जर तू तुझ्या शक्तीचा वापर त्याला शारीिरक इजा करण्यासाठी
केलास तर तो तुला तुझ्या तोंडावर शापदेईल.” 6 तेव्हा परमेश्वर
सतैानाला म्हणाला, “ठीक आहे. तो आता तुझ्या हाती आहे. मात्र त्याला
मारण्याची परवानगी मी तुला देत नाही.” 7मग 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. 9ईयोबची बायको त्याला म्हणाली, “तू अजूनही देवाशी
िनष्ठावान आहेस का? तू देवाला शाप देऊन मरुन का जात नाहीस?”
10ईयोबने 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. 11ईयोबचे 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. 12परतंु 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. 13नतंर ितन्ही िमत्र सात िदवस व
सात रात्री ईयोब बरोबर बसून रािहले. ईयोबशी कुणी एक शब्दही बोलले
नाही कारण ईयोब िकती सहन करत आहे ते त्यांना िदसत होते.

नतंर ईयोबने आपले तोंड उघडले आिण आपल्या
जन्मिदवसाला शाप िदला. इयोब आपल्या जन्मिदवसाला शाप
देतो 2इयोब 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. 4तो िदवस
काळाकुटृ झाला असता, देवाला त्याचे िवस्मरण झाले असते, त्या
िदवशी उजेड पडला नसता तर फार बर ेझाले असते. 5तो िदवस
मृत्यूसारखा काळा होवो. ढगही त्या िदवशी लपले असते आिण काळ्या
ढगांनी प्रकाशाला घाबरवले असते तर बर ेझाले असते असे मला वाटते.
6अधंाराने त्या रात्रीला ठेवून घ्यावे. िदनदिर्शकेतून ती रात्र नष्ट होवो.
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ितचा अतंर्भाव कुठल्याही मिहन्यात होऊ नये. 7 त्या रात्रीतून काहीही
िनमार्ण होऊ नये. आनदंदायी आवाज त्या रात्री ऐकू न येवोत.
8जादगुाराने 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. 10का? कारण त्या रात्रीने माझ्या जन्माला अटकाव केला नाही.
ही संकटे बघण्यापासून ितने मला परावृत केले नाही. 11मी जन्माला
आलो तेव्हाच का मरुन गेलो नाही? मी जन्मत:च का मेलो नाही?
12माझ्या आईने मला आपल्या मांडीवर का घेतले? ितने मला स्तनपान
का िदले? 13मी जर जन्मत:च मेलो असतो तर आता मी अगदी शांत
असतो. पूवीर् होऊन गेलेल्या राजेलोकांच्यात आिण िवद्वानांच्यामध्ये मी
झोपी गेलो असतो आिण िवश्रींती घेतली असती तर िकती बर ेझाले
असते. 14 त्या लोकांनी आपल्यासाठी प्रासाद आिण शहर ेबांधली परतंु
आता ती ओसाड आिण उध्वस्त झाली आहेत. 15ज्या राजांनी आपली
थडगी वा घर ेसोन्या रुप्यांनी भरली त्यांच्या बरोबरच माझेही दफन
झाले असते तर बर ेझाले असते. 16मी जन्मत:च मेलेले आिण जिमनीत
पुरले गेलेले मूल का झालो नाही? िदवसाच्या प्रकाशाचा िकरणही न
पािहलेले मूल मी असतो तर बर ेझाले असते. 17वाईट लोक थडग्यात
गेल्यानतंरच त्रास देण्याचे थांबिवतात. आिण जे लोक दमलेले असतात
त्यांना थडग्यात िवश्रांती िमळते. 18थडग्यात कैद्यांनाही िवसावा
िमळतो. तेथे त्यांना रक्षकांचे ओरडणे ऐकू येत नाही. 19थडग्यात,
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? 21ज्याला 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.
23परतंु 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. 25काहीतरी भयानक घडणार
असल्याची मला सतत धास्ती वाटत होती. आिण तेच घडले. जे
भयानक घडणार आहे अशी भीती वाटत होती तेच माझ्या बाबतीत
घडले. 26मी शांत होऊ शकत नाही. मी स्वस्थ राहू शकत नाही. मी
िवसावा घेऊ शकत नाही. मी अितशय अस्वस्थ आहे.

तेमानच्या अिलफाजाने उत्तर िदले: 2 “मी काहीतरी बोललेच
पािहजे. मी जर काही म्हटले तर तू अस्वस्थ होशील का?”
3ईयोब, तू खूप लोकांना िशकवल ंआहेस. अशक्त हातांना तू

शक्ती िदली आहेस. 4खाली पडणाऱ्या लोकांना तू तुझ्या शब्दांनी
सावरले आहेस. ज्यांच्यात स्वत:हून उभे राहण्याचे बळ नव्हते त्यांना तू
सबळ केले आहेस. 5पण आता तुझ्यावर संकटे आली असताना तू
खचला आहेस. संकटे कोसळल्यावर तू कष्टी झाला आहेस. 6तू 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. 8मला काही अन्यायी आिण आयषु्य कष्टी करणार ेलोक
मािहत आहेत, पण अशा लोकांना नेहमी शासन होते. 9असे लोक
देवाच्या िशके्षमुळे मारले जातात. देवाचा क्रोध त्यांना नष्ट करतो.
10वाईट 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 इतस्तत: 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. 14मी घाबरलो. माझा थरकाप झाला.
माझी सगळी हाडे थरथर कापू लागली. 15 एक आत्मा अगदी माझ्या
चेहऱ्याजवळून गेला आिण माझ्या शरीरावरचे सगळे केस उभे रािहले.
16तो 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 स्वत:च्या 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. 20माणसे सकाळपासून
संध्याकाळपयर्ंत मरत असतात आिण ते कोणाच्या लक्षातही येत नाही.
ते मरतात आिण कधीच परत न येण्यासाठी िनघून जातात. 21 त्यांच्या
तबंूच्या दोन्या वर खेचल्या जातातआिण ते शहाणपणा न िमळवताच
मरतात.’

“ईयोब, हवे तर तू कुणाला हाक मार. पण तुला कुणीही ओ
देणार नाही. देवदतूांपकैी कुणाकडेही तू वळू शकत नाहीस.
2मुखार्चा अनावर राग त्याला मारुन टाकतो. मूखार्चा संतापच

त्याचा घात करतो. 3अगदी 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. 5भुकेल्या माणसांनी त्याची उभी िपके खाऊन टाकली.
काट्याक्ुयात वाढलेले धान्यही त्यांनी सोडले नाही. लोभी माणसांनी
सवर् काही नेले. 6वाईट िदवस धुळीतून येत नाहीत आिण संकटे
मातीतून उगवत नाहीत. 7अग्रीतून िठणग्या उडतात तशी संकटे
झेलण्यासाठीच माणूस जन्माला येतो. 8पण ईयोब, मी जर तुझ्या जागी
असतो तर देवाकडेच गेलो असतो. त्याला माझे गान्हाणे 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. 11तो नम्र लोकांना उच्चस्थानी बसवतो
आिण द:ुखी जीवांना खूप आनदंी करतो. 12 देव धूतार्ंचे कायर् बदं पाडतो
आिण त्यांना सफलता िमळू देत नाही. 13 13तो िवद्वानांना त्यांच्याच
कचाट्यात पकडतो त्यामुळे त्यांचे कायर् िसध्दीस जात नाही. (मसलत
फुकट जातेते ि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. 20दषु्काळात देव तुला मृत्यूपासून वाचवेल आिण
यधु्दातही तो तुझे मृत्यूपासून रक्षण करले. 21लोक त्यांच्या धारदार
िजभेने तुझ्याबद्दल वाटेल ते बोलतील परतंु देव तुझे रक्षण करले. जेव्हा
काही वाईट घडेल तेव्हा तुला घाबरुन जाण्याची गरज नाही. 22तू
िवनाशात व दषु्काळात हसशील. तुला रानटी पशंूची भीती वाटणार
नाही. 23तू देवाशी करार केला आहेस तेव्हा मदैानातले खडकही तुझ्या
या करारात सहभागी आहेत. रानटी पशूही तुझ्याशी सलोखा करतील.
24तू शांती व समाधानात राहशील कारण तुझा तबंू सुरक्षीत आहे. तू
तुझ्या संपत्तीची मोजदाद केलीस तर तुला त्यात काही कमतरता
आढळणार नाही. 25तुला खूप मुले असतील. पृथ्वीवर िजतकी गवताची
पाती आहेत िततकी मुले तुला असतील. 26हगंामाच्या वेळेपयर्ंत
वाढणाऱ्या गव्हासारखा तू असशील. हो तू अगदी म्हातारा होईपयर्ंत
जगशील. 27 “ईयोब, आम्ही या साऱ्यांचा अभ्यास केला आहे आिण ते
सवर् खर ेआहे. म्हणून तू आमचे ऐक. आिण त्यातून स्वत:साठी काही
िशक.”

नतंर ईयोबने 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. 3माझे 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
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माझ्या िवरुध्द सज्ज आहेत. 5काहीही 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. 6अन्न िमठािशवाय चांगले लागत नाही आिण
अडं्यातल्या पांढऱ्या भागाला काही चव नसते. 7मी 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. 9मला देवाच्या हातून मरण हवे. त्याने मला िचरडून
टाकावे. 10आिण जेव्हा तो मला मारले तेव्हा मला एका गोष्टीचे समाधान
िमळेल, एका गोष्टीबद्दल मी आनदंी असेन, 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. 12मी पाषाणासारखा
शक्तीमान नाही. माझे शरीर िपतळेचे बनलेले नाही. 13आता स्वत:ला
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. 15पण ि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 बफ्राने 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. 21आता तुम्ही त्या
ओढ्यासारखे आहात. तुम्ही माझ्या संकटांना पाहून घाबरता. 22मी
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. 25प्रामािणक शब्द
नेहमीच सामथ्यर्शाली असतात. परतंु तुमचे वादिववाद काहीच िसध्द
करु शकत नाहीत. 26माझ्यावर टीका करण्याचा तुमचा उद्देश आहे का?
तुम्ही आणखी कंटाळवाणे बोलणार आहात का? 27पोरक्या मुलांच्या
वस्तू िंजकून घेण्यासाठी तुम्ही जुगार खेळायलाही तयार आहात. तुम्ही
तुमच्या िमत्रालाही िवकून टाकाल. 28पण आता माझ्याकडे लक्षपूवर्क
पाहा. मी तुमच्याशी खोटे बोलणार नाही. 29तुम्ही आता तुमचा िवचार
बदला. अन्यायी होऊ नका. पुन्हा िवचार करा. मी काहीही चूक केलेली
नाही. 30मी खोटे बोलत नाही आिण खऱ्या-खोट्यातला फरक मला
कळतो.”

ईयोब म्हणाला:“मनुष्याला पृथ्वीवर खूप धडपड करावी
लागते. त्याचे आयषु्य मजुराच्या आयषु्यासारखे असते.
2गुलामाप्रमाणे माणसालाही उन्हातान्हात काम केल्यानतंर

थडंगार सावलीची गरज भासते. माणूस काम केल्यानतंर पगाराच्या
िदवसाची वाट वघणान्या मजुराप्रमाणे आहे. 3मिहन्या मागून मिहने
िनराशेत िनघून गेले. माझ्या वाट्याला रात्रीमागून रात्र कष्टाचीच आली.
4मी झोपी जाण्याच्या वेळी िवचार करतो उठण्यासाठी िकती वेळ आहे
याचा आिण रात्र संपतच नाही. सूयर् उगवेपयर्ंत मी या कुशीवरुन त्या
कुशीवर तळमळत असतो. 5माझे शरीर िकड्यांनी आिण घाणीर्नी
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. 8आिण तुम्ही मला पुन्हा कधीही पाहणार नाही. तुम्ही मला
शोधाल तेव्हा मी गेलेला असेन. 9ढग िदसेनासा होतो आिण िनघून
जातो. त्याचप्रमाणे माणूस मरतो आिण थडग्यात पुरला जातो. तो पुन्हा
कधीही परत येत नाही. 10तो 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? 13माझे अथंरुणच मला स्वस्थता देऊ शकेल. माझा
िबछानाच मला िवश्रांती आिण स्वास्थ्य देईल. 14पण 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. 16मी 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? 18तू 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? 21तू मला माझ्या पापाबद्दल क्षमा का
करुन टाकीत नाहीस? मी लवकरच मरने आिण माझ्या थडग्यात जाईन.
तू नतंर माझा शोध घेशील पण मी गेलेला असेन.”

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. 4तुझ्या
मुलांनी देवािवरुध्द काही पाप केले असेल म्हणून त्यांना देवाने िशक्षा
केली. 5परतंु ईयोब, आता तू त्याच्या कडे लक्ष दे आिण त्या
सवर्शिक्तमान देवाची दयेसाठी आवजर् ून प्राथर्ना कर. 6तू जर चांगला
आिण पिवत्र असलास तर तुला मदत करण्यासाठी तो त्विरत येईल. तुझे
कुटंुब तुला परत देईल. 7नतंर तुझ्याकडे सुरुवातीला होते त्यापेक्षा
िकती तरी अिधक असेल. 8 “वृध्दांना त्यांचे पूवर्ज काय काय िशकले ते
िवचार. 9आपण अगदी कालच जन्माला आलो आहोत असे आपल्याला
वाटते. सवर् जाणून घेण्याच्या दृष्टीने आपण खूप लहान आहोत.
छायेप्रमाणे आपले पृथ्वीतलावरचे िदवस खूप कमी आहेत. 10तुला
कदािचत् वृध्द िशकवू शकतील. ते जे िशकले तेच तुलाही िशकवतील.”
11 िबल्दद म्हणाला: “लव्हाळी वाळवटांत उंच वाढू शकतात का? गवत
(बोरु) पाण्याशीवाय उगवू शकेल का? 12नाही, 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.
14माथा टेकवण्यासाठी त्याच्या जवळ कुठेही जागा नसते. त्याची
सुरिक्षतता कोळ्याच्या जाळ्यासारखी असते. 15तो जर कोळ्याच्या
जाळ्यावर टेकला तर ते मोडेल. त्याने त्याचा आधार घेतला तरी ते
त्याला आधार देऊ शकणार नाही. 16मनुष्य खूप पाणी व सूयर्प्रकाश
िमळालेल्या वनस्पतीसारखा आहे. ितच्या फांद्या सवर् बागेत पसरतात.
17 ितची मुळे खडकांभोवती आवळली जातात आिण खडकांवरही
उगवण्याचा प्रयत्न करतात. 18परतंु ती वनस्पती ितच्या जागेवरुन
हलवली तर मरते आिण कुणालाही ितथे ती कधी होती हे कळत नाही.
19परतंु 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! 22पण तुझे शत्रू मात्र
लज्जेची वस्त्रे घालतील आिण दषु्ट माणसांची घर ेनष्ट होतील.”

मग ईयोब उत्तरा दाखल म्हणाला: 2 “तू जे काही म्हणत
आहेस ते खर ेअसल्याची जाणीव मला आहे, परतंु देवापुढे
माणूस कसा बरोबर ठरले? 3मनुष्य देवाशी वाद घालू शकत

नाही. देव हजार प्रश्र्न ि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. 6पृथ्वीचा थरकाप करण्यासाठी देव भूकंप
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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 आकाशओलांडणार ेग्रहही त्यानेच िनमार्ण केले. 10लोकांना
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. 15मी िनष्याप आहे, पण मी त्याला उत्तर
देऊ शकणार नाही. मी केवळ माझ्या देवाची कृपादृष्टी िमळावी म्हणून
याचना करु शकतो. 16मी 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.
19मी 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?
20मी िनष्पाप असलो तरी, माझे बोलणेच मला अपराधी बनवते. मी
िनष्पाप आहे, पण मी बोलल्यावर माझे तोंडच मला अपराधी शाबीत
करते. 21मी िनष्पाप आहे, पण काय िवचार करावा ते मला कळत नाही.
मी माझ्याच आयषु्याचा िधक्कार करतो. 22मी स्वत:शीच म्हणतो:
‘सगळ्याच्याच बाबतीत हे घडते. पापी लोकांसारखेच िनष्पाप लोकही
मरतात. देवच सगळ्यांचे जीवन संपवतो.’ 23काही 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. 26भूजर्पत्रापासून 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.
28तरी त्यामुळे काहीही बदल होणार नाही. द:ुखाचे मला अजूनही भय
वाटते. 29मी आधीच अपराधी ठरवला गेलो आहे. मग प्रयत्न तरी
कशाला करायचे? मी म्हणतो, ‘िवसरुन जा सार!े’ 30मी माझे अगं बफ्राने
धुतले आिण हात साबणाने स्वच्छ केले. 31तरीही देव मला घाणीच्या
खड्ड्यात ढकलेल. नतंर माझे स्वत:चे कपडे देखील माझा ितरस्कार
करतील. 32 देव माझ्यासारखा माणूस नाही. म्हणूनच मी त्याला उत्तर
देऊ शकत नाही. आम्ही न्यायालयात एकमेकांना भेटू शकणार नाही.
33दोन्ही बाजूऐकून 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. 35नतंर देवाला न घाबरता
मला जे काही म्हणायचे आहे ते मी म्हणू शकेन. परतंु आता मात्र मी तसे
करु शकत नाही.

मी माझ्या स्वत:च्या आयषु्याचा ितरस्कार करतो म्हणून मी
मुक्तपणे तक्रार करीन. माझा आत्मा कडू जहर झालेला आहे
म्हणून मी आता बोलेन. 2मी 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? 5तुझे
आयषु्य आमच्या आयषु्याइतकेच लहान आहे का? ते माणसाच्या
आयषु्याइतकेच थोडे आहे का? नाही तर मग त्या िवषयी तू कसे जाणून
घेतोस? 6तू माझ्या चुका शोधत असतोस, माझी पाप ंधंुडाळीत

असतोस. 7मी ि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? 10तू मला दधुासारखे ओतलेस आता दही
घुसळणाऱ्याप्रमाणे तू मला घुसळून बदलणार आहेस का? 11हाडे आिण
स्नायू यांनी तू मला एकत्र बांधलेस. नतंर तू मला कातडीचे आिण
मांसाचे कपडे चढिवलेस. 12तू माझ्यात प्राण ओतलेस आिण माझ्याशी
अतं्यत दयाळू रािहलास. तू माझी काळजी वािहलीस आिण माझ्या
जीवाचे रक्षण केलेस. 13परतंु 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. 14मी पाप करतो तेव्हा तू
माझ्यावर नजर ठेवतोस कारण त्यामुळेच माझ्या पापाबद्दल तू मला
िशक्षा करशील 15पाप 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. 16मी जेव्हा
यशस्वी होतो आिण मला गवर् चढू लागतो तेव्हा िशकाऱ्याने िंसहाची
िशकार करावी तशी तू माझी िशकार करतोस. तू तुझे सामथ्यर् पुन्हा
माझ्यािवरुध्द दाखिवतोस. 17माझी चूक िसध्द करण्यासाठी तुझ्याकडे
नेहमीच कुणीतरी असते. माझ्यावराचा तुझा राग अिधकच भडकेल. तू
माझ्यािवरुध्द सनै्याची आणखी कुमक पुन: पुन्हा आणशील. 18 म्हणून
देवा, तू मला जन्माला तरी का घातलेस? मी कुणाच्या दृष्टीस
पडण्याआधीच मेलो असतो तर बर ेझाले असते. 19मी जगलोच नसतो
तर बर ेझाले असते. माझ्या मातेच्या उदरातून मला सरळ थडग्यातच
नेले असते तर िकती चांगले झाले असते. 20माझे 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.
22काळोखाच्या 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.”‘

नतंर नामाथीच्या सोफरने ईयोबला उत्तर िदले:तो म्हणाला,
2 “शब्दांच्या या भािडमाराला उत्तर द्यायलाच हवे. ह्या
सगळ्या बोलण्याने ईयोब बरोबर ठरतो का? नाही. 3ईयोब,

आमच्याजवळ तुला द्यायला उत्तर नाही असे तुला वाटते का? तू देवाला
हसशील तेव्हा तुला कुणी ताकीद देणार नाही असे तुला वाटते का?
4ईयोब तू देवाला म्हणतोस, ‘मी जे बोलतो ते बरोबर आहे आिण मी
शुध्द पिवत्र आहे हे तू बघू शकतोस.’ 5ईयोब 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. 11कवडीमोलाचा 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. 14तुझ्या घरात असलेले
पाप तू दरू ठेवले पािहजेस. तुझ्या डेऱ्यात वाईट गोष्टींना थारा देऊ
नकोस. 15तरच तू उजळ माथ्याने देवाकडे बघू शकशील. तू न भीता
सवर् सामथार्िनशी उभा राहू शकशील. 16नतंर तू तुझे द:ुख िवसरशील.
तुझे द:ुख िनचरा झालेल्या पाण्यासारखे वाहून जाईल. 17भर दपुारच्या
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सूयर् प्रकाशापेक्षाही तुझे आयषु्य चमकदार होईल. आयषु्यातील अधंार
सकाळच्या सूयार्प्रमाणे चमकेल. 18नतंर तुला सुरिक्षत वाटेल. कारण
तेव्हा ितथे आशा असेल. देव तुझी िंचता वाहील आिण तुला िवश्रांती
देईल. 19तू िवश्रांती घेण्यासाठी आडवा होऊ शकशील आिण तुला
कोणीही त्रास देणार नाही. तुझ्याकडे खूप लोक मदतीसाठी येतील.
20वाईट लोकही मदतीची अपेक्षा करतील. परतंु त्यांची संकटापासून
सुटका नाही त्यांची आशा त्यांना मृत्यूकडे नेईल.”

नतंर ईयोबने उत्तर िदले: 2 “तुम्हीच फक्त शहाणे आहात
असे तुम्हाला वाटते याबद्दल माझी खात्री आहे. तुम्ही
मेल्यानतंर तुमच्याबरोबरच शहाणपणाही जाईल असे

तुम्हाला वाटते. 3माझेही 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. 5ज्यांच्यावर संकटे येत नाहीत तेच लोक संकटे
कोसळलेल्या लोकांना हसतात. तेच लोक खाली पडलेल्याला मारतात.
6परतंु चोरांचे तबंू समृध्द होतात. जे लोक देवाला क्रोध आणतात ते
शांततेने राहातात. केवळ त्यांची स्वत:ची 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. 9या
सवर् गोष्टी देवाने िनमार्ण केल्या आहेत हे सवार्ंना ठाऊक आहे.
10जगणारा प्रत्येक प्राणी आिण श्वास घेणारा प्रत्येक माणूस देवाच्या
अिधपत्याखाली असतो. 11ज्याप्रमाणे तोंडाला आवडत्या आिण
नावडत्या अन्नातील फरक कळतो त्याप्रमाणे कानालाही शहाणपणाच्या
आिण मूखर्पणाच्या शब्दातील फरक कळतो. 12 ‘वृध्द माणसे शहाणी
असतात. दीघार्यषु्याने समजुतदारपणा येतो.’ 13ईयोब 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. 19तो याजकांचे सामथ्यर् काढून घेतो आिण
मिंदरातील सेवकांना फारसे महत्व देत नाही. 20 देव िवश्र्वासू
उपदेशकांना गप्प बसवतो आिण वृध्दांची िवद्वत्ता काढून घेतो. 21तो
पुढाऱ्यांचे महत्व कमी करतो आिण शासकांची सत्ता काढून घेतो.
22 देवाला काळीकुटृ रहस्ये मािहत असतात. मृत्यलुोकातल्या
काळोखापेक्षा अिधक काळोख असलेल्या िठकाणी तो प्रकाश पाठवतो.
23तो 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. 2तुला जेवढे माहीत आहे तेवढेच मलाही

माहीत आहे. मी तुझ्या इतकाच हुशार आहे. 3परतंु मला तुझ्याशी वाद
घालायचा नाही. मला सवर्शक्तीमान देवाशी बोलायचे आहे. मला
देवाबरोबर माझ्या संकटांिवषयी बोलायचे आहे. 4तुम्ही ितघेजण खोटे
बोलून तुमचे अज्ञान लपवीत आहात. ज्या वदै्याला कुणालाही बर ेकरता
येत नाही अशा िनरुपयोगी वदै्यासारखे तुम्ही आहात. 5तुम्ही 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. 7तुम्ही देवासाठी खोटे बोलाल का? तुमचे खोटे
बोलणे देवाच्या इच्छेनुसार आहे असे तुम्हाला वाटते का? 8तुम्ही
माझ्यािवरुध्द देवाचा बचाव करीत आहात का? तुम्ही मुळीच न्यायाने
वागत नाहीत तो देव आहे म्हणून तुम्ही त्याची बाजू घेत आहात. 9जर
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? 10तुम्ही 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. 12तुमचे यिुक्तवाद कुचकामाचे
आहेत. तुमची उत्तर ेकवडीमोलाची आहेत. 13 “आता जरा गप्प बसा
आिण मला बोलू द्या! माझे जे काही होईल ते मला मान्य आहे. 14मी
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. 16आिण देवाने जर मला िजवंत राहू
िदले तर ते मी बोलण्याइतका धीट होतो म्हणूनच असेल. पापी माणूस
देवाच्या डोळ्याला डोळा िभडवू शकणार नाही. 17मी काय म्हणतो ते
लक्षपूवर्क ऐका. मला नीट सांगू द्या. 18मी आता माझ्या बचावाला िसध्द
झालो आहे. मी माझे मुद्दे काळजीपूवर्क मांडीन. मला माहीत आहे की मी
बरोबर आहे हे मी दाखवून देईन. 19माझे चुकले आहे असे जर कुणी
दाखवून िदले तर मी गप्प बसेन. 20 “देवा, तू मला फक्त दोन गोष्टी दे, मग
मी तुझ्यापासून लपणार नाही. 21मला िशक्षा देणे बदं कर आिण तुझ्या
भयानक गोष्टींनी मला भयभीत करण्याचे थांबव. 22नतंर मला हाक मार.
मी तुला ओ देईन िंकवा मला बोलू दे आिण तू मला उत्तर दे. 23मी
ि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 2तू मला घाबरवतो
आाहेस 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? 27तू 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.
2माणसाचे 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.
5माणसाचे 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. 9तरी ते पाण्यामुळे पुन्हा िजवंत होते. आिण त्याला नवीन
रोपासारख्या फांद्या फुटतात. 10परतंु माणूस जेव्हा मरतो तेव्हा तो
संपतो. माणूस मरतो तेव्हा तो कायमचा जातो. 11नद्या सुकून जाईपयर्ंत
तुम्ही समुद्रातील पाणी घेऊ शकता. तरीही माणूस मरुन जातो.
12माणूस मरतो तेव्हा तो झोपतो आिण पुन्हा कधीही उठत नाही.
आकाश नाहीसे होईपयर्ंत मेलेला माणूस उठणार नाही. मनुष्यप्राणीत्या
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
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िनमार्ण केलेस तो मी तुला महत्वाचा वाटेन. 16तू माझी प्रत्येक
हालचाल िनरखशील. पण माझ्या पापांची तुला आठवण होणार नाही.
17तू 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.
19खडकावरुन वाहणार ेपाणी त्यांची झीज करते. पुरामुळे जिमनीवरची
माती वाहून जाते. त्याचप्रमाणे देवा, तू माणसाची आशा नष्ट करतोस.
20तू 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 स्वत:च्या शारीिरक द:ुखाची
जाणीव असते. आिण तो केवळ स्वत:साठीच रडतो.”

नतंर तेमानच्या अलीफजने ईयोबला उत्तर िदले: 2 “ईयोब,
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? 4ईयोब तुला जर तुझ्या
मनाप्रमाणे वागू िदले तर कोणीही माणूस देवाला मान देणार नाही आिण
त्याची प्राथर्ना करणार नाही. 5तुझ्या बोलण्यावरुन तुझे पाप चांगले
कळते. ईयोब तू हुशारीने बोलून तुझे पाप लपवायचा प्रयत्न करीत
आहेस. 6तू चुकत आहेस हे िसध्द करण्याची मला आवश्यकता वाटत
नाही. का? कारण तू तुझ्या तोंडाने जे बोलतोस ते तू चुकात असल्याचे
िसध्द करतात. तुझे स्वत:चेच ओठ तुझ्यािवरुध्द बोलतात. 7 “ईयोब,
जन्माला येणारा तू पिहलाच माणूस आहेस असे तुला वाटते का?
टेकड्या िनमार्ण व्हायच्या आधीच तू जन्मलास का? 8तू देवाच्या गुप्त
मसलती ऐकल्यास का? केवळ तूच एक शहाणा माणूस आहेस असे तुला
वाटते का? 9ईयोब, तुझ्यापेक्षा आम्हाला जास्त मािहती आहे. तुला न
कळणाऱ्या गोष्टी आम्हाला समजतात. 10 केस पांढर ेझालेले लोक आिण
वृध्द आमच्याशी सहमत आहेत. 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. 12ईयोब, तू का समजून घेत नाहीस? तू सत्य का पाहात नाहीस?
13तू 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.
16मनुष्याप्राणी सवार्ंत वाईट आहे, तो अशुध्द आिण कुजलेला आहे. तो
वाईट गोष्टी पाण्यासारख्या िपतो. 17 “ईयोब, 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. 22दषु्ट
माणूस िनराश झालेला असतो. व त्याला अधंारातून सुटका होण्याची
आशा नसते. त्याला मारण्यासाठी तलवार टपून बसलेली असते. 23तो
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. 25का? कारण
दषु्ट मनुष्य देवाची आज्ञा मानायला तयार नसतो. तो त्याच्या मुठी
देवासमोर नाचवतो. तो सवर्शिक्तमान देवाचा पराभव करायचा प्रयत्न
करतो. 26दषु्ट माणूस अितशय हट्टी असतो. तो जाड आिण मजबूत
ढालीने देवावर हल्ला करतो. 27 “माणूस श्रीमतं आिण धष्टपुष्ट असू
शकतो. 28पण त्याचे शहर धुळीला िमळेल. त्याच्या घराचा नाश होईल.

त्याचे घर िरकामे होईल. 29दषु्ट माणूस फार िदवस श्रीमतं राहू शकत
नाही. त्याची संपत्ती खूप िदवस िटकत नाही. त्याची िपके जास्त वाढत
नाहीत. 30दषु्ट 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
स्वत:चीच फसवणूक करुन घेऊ नये, का? कारण त्याला त्यातून
काहीही िमळणार नाही. 32आयषु्य संपायच्या आधीच दषु्ट माणूस
म्हातारा आिण शुष्क झालेला असेल. तो पुन्हा कधीही िहरव्या न
होणाऱ्या फांदीसारखा असेल. 33दषु्ट माणूस द्राक्ष न िपकता गळून
गेलेल्या द्राक्षाच्या वेलीसारखा असेल. तो फूल गळून गेलेल्या जतैून
झाडाप्रमाणे असेल. 34का? कारण ज्यांच्या जवळ देव नसतो
त्यांच्याजवळ काहीही नसते. जे लोक पशैावर प्रेम करतात त्यांची घरे
आगीत भस्मसात होतात. 35दषु्ट माणसे सतत दषु्टपणा करण्यासाठी
आिण त्रास देण्यासाठी योजना आखत असतात. ते लोकांना
फसिवण्यासाठी योजना तयार करतात.”

नतंर ईयोबने उत्तर िदले, 2 “या सवर् गोष्टी मी पूवीर् ऐकल्या
आहेत. तुम्ही ितघे जण मला त्रास देता, आराम नव्हे.
3तुमची लांबलचक भाषणे कधीही संपत नाहीत. तुम्ही वाद

घालणे का सुरु ठेवले आहे? 4जर 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. 5पण 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. 8तू 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. 10लोक 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. 12मी
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. 17मी
कुणाशीही दषु्टपणाने वागलो नाही. तरीही माझ्या बाबतीत या वाईट गोष्टी
घडल्या. 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. 19स्वगार्त कदािचत्
माझ्या बाजूचा कुणीतरी असेल. कदािचत् मला पािंठबा देणारा आिण
माझा बचाव करणारा कुणी ितथे असेल. 20माझा िमत्र माझ्यासाठी
बोलतो. पण माझे डोळे देवासमोर अश्रू ढाळतात. 21जशी एखादी व्यिक्त
आपलं्या ि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. 2लोक 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
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तुला माहीत आहे ‘एखादा माणूस िमत्रालामदत करण्यासाठी स्वत:च्या
मुलांकडे दलुर्क्ष करतो’ परतंु माझे िमत्र मात्र माझ्या िवरुध्द गेलेत.
6 देवाने माझे नाव म्हणजे सवार्साठी एक िशवी केली. लोक माझ्या
तोंडावर थंुकतात. 7द:ुख आिण यातना यांनी मी जवळ जवळ आंधळा
झालो आहे, माझे शरीर छायेप्रमाणे अितशय बारीक झाले आहे. 8यामुळे
चांगले लोक फार व्यिथत झाले आहेत. देवाची पवार् न करणाऱ्या
लोकांमुळे िनष्पाप लोक व्यिथत होतात. 9पण 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. 11माझे
आयषु्य संपत चालले आहे. माझ्या योजना धुळीला िमळवल्या गेल्या
आिण माझी आशा नष्ट झाली. 12माझे ि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. 15परतंु मला जर तेवढी एकच आशा असेल,
तर मला मुळीच आशा नाही. मला जर तेवढी एकच आशा असेल तर
लोकांना मी आशे िशवायच िदसेन. 16माझी आशा माझ्याबरोबरच मरले
का? ती सुध्दा मृत्यलुोकात जाईल का? आम्ही बरोबरच मातीत जाऊ
का?”

नतंर शूहीच्या िबल्ददने उत्तर िदले: 2 “ईयोब, तू बोलणे
केव्हा बदं करणार आहेस? शांत राहा आिण लक्ष दे.
आम्हाला काही बोलू दे. 3आम्ही पशूसारखे मूखर् आहोत

असे तू का मानतोस? 4ईयोब तुझा राग तुलाच अिधक त्रासदायक होत
आहे. केवळ तुझ्यासाठी लोकांनी हे जग सोडून जावे का? देव केवळ
तुझ्या समाधानसाठी डोंगर हलवेल असे तुला वाटते का? 5 “हो दषु्ट
माणसाचा प्रकाश नाहीसा होईल. त्याचा अग्री 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
अध:पात करतील. 8 त्याचेच पाय त्याला सापळ्यात अडकवतील. तो
आपणहून सापळ्यात जाईल आिण त्यात अडकेल. 9सापळा त्याची
टाच पकडेल. त्याला घटृ पकडून ठेवेल. 10जिमनीवरची दोरी त्याला
जाळ्यात अडकवेल. सापळा त्याची त्याच्या मागार्तच वाट बघत असेल.
11दहशत चहुबाजंूनी त्याची वाट पाहात आहे. भीती त्याच्या प्रत्येक
पावलावर पाठलाग करीत आहे. 12वाईट संकटे त्याच्यासाठी भुकेली
आहेत. िवध्वंस आिण अिरष्ट तो पडण्याचीच वाट पहात आहेत.
13भयानक रोग त्याची कातडी खाऊन टाकेल. तो त्याचे हातपाय
कुजवेल. 14दषु्ट 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. 17पृथ्वीवरील लोकांना
त्याची आठवण राहाणार नाही. आता त्याची आठवण कुणालाही येणार
नाही. 18लोक 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. 20पश्र्िचमेकडचे लोक जेव्हा या दषु्ट माणसाचे काय
झाले ते ऐकतील तेव्हा त्यांना धक्का बसेल. आिण पूवेर्कडचे लोक भयाने
बधीर होतील. 21दषु्ट माणसाच्या घराचे खरोखरच असे होईल. जो
माणूस देवाची पवार् करीत नाही त्याच्याबाबतीत असेच घडेल.”

नतंर ईयोबने उत्तर िदले: 2 “तुम्ही मला िकती वेळ त्रास
देणार आहात? आिण शब्दांनी मला मोडणार आहात?
3तुम्ही 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 प्रश्र आहे. तुम्हाला त्याचा उपद्रव
होत नाही. 5तुम्ही माझ्यापेक्षा चांगले आहात एवढेच तुम्हाला
दाखवायचे आहे, माझी संकटे माझ्या चुकीमुळेच िनमार्ण झाली आहेत
असे तुम्ही (उगीचच) म्हणता. 6परतंु देवानेच माझ्यावर अन्याय केला

आहे. 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. 8मी 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.
10माझा 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. 14माझे नातलग मला सोडून गेले. माझे
िमत्र मला िवसरले. 15माझ्या 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. 17माझी बायको माझ्या श्वासाच्या वासाचा ितरस्कार
करते. माझे भाऊ माझा ितरस्कार करतात. 18लहान मुलेदेखील मला
िचडवतात. मी त्यांच्याजवळ जातो तेव्हा ते माझ्याबद्दल वाईटसाईट
बोलतात. 19माझे जवळचे िमत्रदेखील माझा ितरस्कार करतात. माझे
ज्यांच्यावर प्रेम आहे ते लोक देखील माझ्यािवरुध्द गेले आहेत. 20 “मी
इतका कृश झालो आहे की माझी कातडी हाडांवर लोबतें. 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. 24मी जे बोलतो ते लोखडंी कलमाने िशश्यावर िंकवा
पाषाणावर कोरुन कायम करायला हवे असे मला वाटते. 25माझा 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. 26मी जेव्हा माझे शरीर सोडून जाईन तेव्हा आिण
माझी कातडी नष्ट होईल तेव्हा सुध्दा मी देवाला पाहू शकेन. 27मी
देवाला माझ्या डोळ्यांनी बघेन. अन्य कुणी नाही, तर मी स्वत:च त्याला
पाहीन. आिण त्यामुळे मी िकती हुरळून गेलो आहे ते मी सांगू शकत
नाही. 28तुम्ही कदािचत् म्हणाल: ‘आपण ईयोबचा छळ करु. त्याला
दोषी ठरवण्यासाठी काहीतरी कारण शोधून काढू. 29परतंु तुम्हाला
स्वत:लाच 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.”

नतंर नामाथीचा शोफर 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. 3तुझ्या 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. 5जो माणूस देवाची पवार् करीत नाही तो फारच थोडा काळ सुखी
होतो. 6दषु्ट माणसाचा अहकंार गगनाला जाऊन िभडेल आिण त्याचे
मस्तक ढगांपयर्त पोहोचू शकेल. 7परतंु त्याच्या िवष्ठेप्रमाणे त्याचा मात्र
नाश झालेला असेल. जे लोक त्याला ओळखतात ते िवचारतील, ‘तू कुठे
आहे?’ 8तो एखाद्या स्वप्नासारखाउडून जाईल व तो कोणालाही
सापडणार नाही. त्याला घालवून देण्यात येईल आिण एखाद्या
द:ुस्वप्रासारखा तो िवसरलाही जाईल. 9ज्या लोकांनी त्याला पािहले
होते, त्यांना तो पुन्हा िदसणार नाही. त्याचे कुटंुब पुन्हा कधी त्याच्याकडे
बघणार नाही, 10दषु्ट माणसाने गरीब लोकांकडून जे काही घेतले होते ते
त्याची मुले परत करतील. दषु्ट माणसाचे स्वत:चे हातच त्याची संपत्ती
परत करतील. 11तो तरुण होता तेव्हा त्याची हाडे मजबूत होती. परतंु
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आता इतर अवयवांप्रमाणे त्यांची सुध्दा माती होईल. 12 “दषु्टाला वाईट
गोष्टी चांगल्या वाटतात. तो त्यांची चव नीट कळावी म्हणून त्या आपल्या
िजभेखाली ठेवतो. 13दषु्ट माणसाला वाईट गोष्टी आवडतात म्हणून तो
त्यांना सोडीत नाही. गोडगोळीसारख ंतो त्या आपल्या तोंडात ठेवतो.
14परतंु त्या वाईट गोष्टीच त्याच्या पोटात िवष होतील. त्याच्या आत
त्याचे सवार्च्या िवषासारखे कडू जहर होईल. 15दषु्ट माणसाने श्रीमतंी
िगळली तरी तो ती ओकून टाकेल. देव त्याला ती ओकायला भाग
पाडेल. 16दषु्ट माणसाचे पेय म्हणजे सपार्चे िवष. सपार्चा दशंच त्याला
मारुन टाकील. 17नतंर दषु्ट मनुष्य मधाने आिण दघुाने भरुन वाहाणाऱ्या
नद्या बघण्याचे सौख्य अनुभवू शकणार नाही. 18दषु्ट माणसाला त्याचा
नफा परत करणे भाग पडेल. त्याने जे सुख िमळवण्यासाठी कष्ट केले ते
सुख भोगण्याची परवानगी त्याला िमळणार नाही. 19का? कारण त्याने
गरीबांना कष्ट िदले. त्यांना वाईट वागवले. त्याने त्यांची काळजी घेतली
नाही. त्यांच्या वस्तू िहसकावून घेतल्या. दसुऱ्यांनी बांधलेली घर ेत्यानी
बळकावली. 20 “दषु्ट माणूस कधीही समाधानी नसतो. त्याची श्रीमतंी
त्याला वाचवू शकत नाही. 21तो खातो तेव्हा काहीही िशल्लक ठेवीत
नाही. त्याचे यश िटकणार नाही. 22दषु्ट मनुष्याकडे जेव्हा भरपूर असेल
तेव्हा तो संकटांनी दबून जाईल. त्याच्या समस्या त्याच्यावर
कोसळतील. 23दषु्ट माणसाने त्याला हवे िततके खाल्ल्यानतंर देव
त्याचा क्रोधाग्नी त्याच्यावर फेकेल. देव दषु्टावर िशके्षचा पाऊस पाडेल.
24दषु्ट 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 अग्री त्याचा नाश करले. अग्री त्याच्या घरातल्या सवर्
वस्तंूचा नाश करले. 27दषु्ट माणूस अपराधी आहे हे स्वगर् िसध्द करले.
पृथ्वी त्याच्यािवरुध्द साक्ष देईल. 28 देवाच्या क्रोधाने िनमार्ण झालेल्या
पुरात त्याच्या घरातली चीजवस्तू वाहून जाईल. 29दषु्ट माणसाच्या
बाबतीत हे करायचे असे देवाने ठरवले आहे. देवाने ठरवलेले हे त्याचे
प्रारब्ध आहे.”

नतंर ईयोबने उत्तर िदले: 2 “मी काय म्हणतो ते ऐक. माझे
सांत्वन करण्याची ती तुझी पध्दत असू दे. 3मी 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. 5माझ्याकडे बिघतल्यावर तुला धक्का बसेल.
तुझे हात तोंडावर ठेव आिण माझ्याकडे अचंब्याने बघत रहा.
6माझ्यावर आलेल्या प्रसंगांचा िवचार करायला लागलो म्हणजे मला
भीती वाटते आिण माझ्या शरीराचा थरकाप होतो. 7दषु्ट माणसांना
जास्त आयषु्य का असते? ते वृध्द आिण यशस्वी का होतात? 8दषु्ट
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 ेजन्मत:च मृत्यमुुखी पडत नाहीत. 11दषु्ट
लोक आपल्या मुलांना कोकरा प्रमाणे बाहेर खेळायला पाठवतात. त्यांची
मुले सभोवती नाचत असतात. 12 ते ततंुवाद्याच्या आिण वीणेच्या
आवाजावर गातात आिण नाचतात. 13दषु्ट लोक त्यांच्या आयषु्यात
यशाचे सुख अनुभवतात. नतंर ते मरतात आिण द:ुखी न होता थडग्यात
जातात. 14परतंु दषु्ट लोक ‘आम्हाला एकटे सोड. तू आम्हाला जे
करायला सांगतोस त्याची आम्हाला पवार् नाही’ असे देवाला सांगतात.
15आिण दषु्ट लोक म्हणतात, ‘सवर्शिक्तमान देव कोण आहे? आम्हाला
त्याची चाकरी करण्याची गरज नाही. त्याची प्राथर्ना करण्यात काही अथर्
नाही.’ 16 “दषु्ट लोकांचा त्यांच्या यशात स्वत:चा काही वाटा नसतो हे
खर ेआहे. मी त्यांच्या उपदेशाप्रमाणे वागू शकत नाही. 17परतंु 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? 19पण 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. 20पापी

माणसाला िशक्षा भोगू दे. त्याला सवर्शिक्तमान देवाच्या रागाचा अनुभव
घेऊ दे. 21दषु्टाचे 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. 25परतंु
दसुरा माणूस अत्यतं हालाखीचे जीवन जगतो व मरतो. त्यांचे अतं:करण
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.
28तू 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. 30संकटे
कोसळतात तेव्हा दषु्ट माणसे त्यातून वाचतात. देवाच्या क्रोधातून ते
सहीसलामत सुटतात. 31दषु्टांनी केलेल्या वाईट कृत्यांबद्दल त्यांना
कुणी िशक्षा करत नाही. त्यांच्या तोंडावर कुणी त्याबद्दल टीका करीत
नाही. 32दषु्ट 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.”

मग तेमानीच्या अलीफजने उत्तर िदले: 2 “देवाला आपल्या
मदतीची गरज आहे का? नाही. अितशय िवद्वान माणसाचा
सुध्दा देवाला फारसा उपयोग नाही. 3तुमचे 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. 6कदािचत् 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. 7तू
कदािचत् थकलेल्या आिण भुकेल्या लोकांना पाणी आिण अन्न िदले
नसशील. 8ईयोब, तुझ्याकडे पुष्कळ शेतजमीत आहे आिण लोक तुला
मान देतात. 9पण कदािचत् तू िवधवांना काहीही न देता घालवून िदले
असशील, ईयोब, 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, 13पण ईयोब, तू कदािचत् म्हणशील देवाला काय
समजते? देव काळ्याकुटृ ढाांतून आपल्याकडे बघून िनवाडा करु शकतो
का? 14आकाशाच्या ि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 दषु्टांना मरणघािटका 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.’ 18आिण देवानेच त्याची घर ेचांगल्या वस्तंूनी भरली
होती. नाही मी दषु्टांच्या उपदेशाचे पालन करु शकत नाही. 19चांगले
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. 23ईयोब, तू सवर्शिक्तमान देवाकडे परत ये
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म्हणजे तुझी िस्थती पूवर्वत् होईल. परतंु तू तुझ्या घरातून वाईट गोष्टींचे
उच्चाटन केले पािहजेस. 24तू तुझ्या जवळ असलेल्या सोन्याला
मातीमोल मानले पािहजेस. तू तुझ्या सवार्त चांगल्या सोन्याला दरीतल्या
दगडाएवढी िंकमत िदली पािहजेस. 25सवर्शिक्तमान देवच तुझे सोने असू
दे. त्यालाच तुझा चांदीचा ढीग समज. 26नतंर तू सवर्शिक्तमान देवाला
अनुभवू शकशील. तू त्याच्याकडे बघू शकशील. 27तू त्याची प्राथर्ना
करशील आिण तो तुझे ऐकेल आिण ज्या गोष्टी करण्याचे तू वचन िदले
होतेस त्या गोष्टी तू करशील. 28तू 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. 30नतंर तू चुका करणाऱ्या लोकांना
मदत करु शकशील. तू देवाजवळ प्राथर्ना केलीस तर तो त्या लोकांना
क्षमा करले. का? कारण तू अितशय पिवत्र असशील.”

नतंर ईयोबने 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.
4मी देवाला माझी कथा सांिगतली असती. माझा िनरपराधीपणा िसध्द
करण्यासाठी मी सतत वाद घातला असता. 5 देवाने माझ्या यिुक्तवादाला
कसे प्रत्यतुर ि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. 7मी 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 कायर्मग्र असला तरी मला तो िदसत नाही. देव जेव्हा
उत्तरकेडे वळतो तेव्हाही तो मला िदसत नाही. 10परतंु देवाला मी
माहीत आहे. तो माझी परीक्षा घेत आहे. आिण मी सोन्यासारखा शुध्द
असेन याकडे तो लक्ष पुरवेल. 11मी नेहमीच देवाच्या इच्छेनुसार जगत
आलो आहे. आिण मी त्याचा मागर् चोखाळणे कधीच थांबवले नाही.
12मी 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. 14माझ्या 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. 17माझ्या 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. 6गरीब 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.
9दषु्ट लोक स्तनपान करणार ेबाळ आईजवळून घेतात. ते गरीबाच्या
त्याने काढलेल्या कजार्बद्दल तारण म्हणून ठेवून घेतात. 10गरीबांजवळ
कपडे नसतात. म्हणून काम करताना ते उघडेच असतात. ते दषु्टांसाठी

धान्याच्या पेढं्या वाहतात पण स्वत: मात्र उपाशीच राहतात. 11 ते
आँिलव्हचे तेल काढतात. द्राक्षाचा रस काढतात. व त्यासाठी द्राक्षकंुडात
द्राक्ष ंतुडवतात. परतंु त्यांच्याजवळ मात्र िपण्यासाठी काही नसते.
12शहरात 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. 14खनुी सकाळी लवकर उठतो आिण गरीब व असहाय्य
लोकांना ठार मारतो. तो रात्रीच्या वेळी चोर बनतो. 15ज्या 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 घर ेफोडतात.
पण िदवसा ते स्वत:ला 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 द्राक्ष 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. 20हा 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. 21दषु्ट माणसे वांझ बायकांना त्रास देतात
आिण ते िवधवांना मदत करायचे नाकारतात. 22सामथ्यर्वान लोकांना
नष्ट करण्यासाठी दषु्ट आपली शक्ती खचीर् घालतात. दषु्ट माणसे
सामथ्यर्वान बनू शकतात परतंु त्यांना त्यांच्या आयषु्याची खात्री नसते.
23दषु्टांना थोड्या वेळासाठी सुरिक्षत आिण िनधार्स्त वाटते. आपण
सामथ्यर्वान व्हावे असे त्यांना वाटते. 24दषु्ट 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 शपथर्पूवर्क सांगतो. मी खोटे बोललो हे कोण िसध्द करले? मी
चुकलो हे कोण दाखवेल?”

नतंर शूहीच्या िबल्ददने ईयोबला उत्तर िदले: 2 “देव राजा
आहे. प्रत्येकान देवाला मान िदला पािहजे आिण त्याचे भय
बाळगले पािहजे. देव त्याच्या स्वगीर्य राज्यात शांती राखतो.

3 कुठलाही माणूस त्याचे तारमेोजू शकत नाही. देवाचा सूयर् सवर् लोकांवर
उगवतो. 4 देवाशी तुलना करता कुठलाही माणूस चांगला नाही.
कुठलाही मनुष्याप्राणी पिवत्र असणार नाही. 5 देवाला चंद्र सुध्दा
तेजोमय आिण पिवत्र वाटत नाही. देवाच्या दृष्टीला तार ेदेखील पिवत्र
वाटत नाहीत. 6माणसे तर त्याच्या दृष्टीने पिवत्रतेत खूपच कमी
पडतात. मनुष्यप्राणी एखाद्या अळीप्रमाणे (मँगाँट) आहे. तो
कवडीमोलाच्या जतंूप्रमाणे आहे.”

नतंर शूहीच्या िबल्ददने ईयोबला उत्तर िदले: 2 “देव राजा
आहे. प्रत्येकान देवाला मान िदला पािहजे आिण त्याचे भय
बाळगले पािहजे. देव त्याच्या स्वगीर्य राज्यात शांती राखतो.

3 कुठलाही माणूस त्याचे तारमेोजू शकत नाही. देवाचा सूयर् सवर् लोकांवर
उगवतो. 4 देवाशी तुलना करता कुठलाही माणूस चांगला नाही.
कुठलाही मनुष्याप्राणी पिवत्र असणार नाही. 5 देवाला चंद्र सुध्दा
तेजोमय आिण पिवत्र वाटत नाही. देवाच्या दृष्टीला तार ेदेखील पिवत्र
वाटत नाहीत. 6माणसे तर त्याच्या दृष्टीने पिवत्रतेत खूपच कमी
पडतात. मनुष्यप्राणी एखाद्या अळीप्रमाणे (मँगाँट) आहे. तो
कवडीमोलाच्या जतंूप्रमाणे आहे.” 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 लगतो. 12 देवाची शक्ती सागराला शांत करते.
देवाच्या िवद्वत्तेने राहाबाच्या मदतनीसांना नष्ट केले. 13 देवाचा िन:श्वास
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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. 3परतंु
जोपयर्ंत माझ्यात जीव आहे आिण देवाचा िजवंत श्वास माझ्या नाकात
आहे तोपयर्ंत, 4माझे ओठ वाईट गोष्टी बोलणार नाहीत आिण माझी
जीभ खोटे सांगणार नाही. 5तुम्ही बरोबर आहात हेही मी कधी मान्य
करणार नाही. मी िनरपराध आहे हेच मी मरपेयर्ंत सांगत राहीन. 6मी
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. वाईट माणसांना जशी िशक्षा होते
तशी माझ्या शत्रूंना व्हावी अशी मी आशा करतो. 8जर 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.
12तुम्ही 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. 14दषु्ट
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. 16दषु्ट माणसाला
इतकी चांदी िमळेल की ती त्याला मातीमोल वाटेल, त्याला इतके कपडे
िमळतील की ते त्याला मातीच्या िढगाप्रमाणे वाटतील. 17परतंु चागलं्या
माणसाला त्याचे कपडे िमळतील आिण िनरपराध्याला त्याची चांदी
िमळेल. 18दषु्ट माणूस घर बांधेल परतंु ते जासत िदवस िटकणार नाही.
ते कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे िंकवा रखवालदारच्या तबंूप्रमाणे असेल.
19दषु्ट माणूस झोपी गेल्यावर श्रीमतं होईल. परतंु जेव्हा तो डोळे उघडेल
तेव्हा त्याची श्रीमतंी नष्ट झालेली असेल. 20तो घाबरले, महापुराने
आिण वादळाने सवर्काही वाहून न्यावे तसे होईल. 21पूवेर्चा वारा त्याला
वाहून नेईल आिण तो जाईल. वादळ त्याला त्याच्या घरातून उडवून
लावेल. 22दषु्ट माणूस वादळाच्या शक्तीपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न
करील परतंु कसलीही दयामाया न दाखवता वादळ त्याच्यावर आदळेल.
23दषु्ट 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. 2लोक जिमनीतून लोखडं काढतात.

दगडांमधून तांबे िवतळवले जाते. 3मजूर 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. 5वरच्या जिमनीत धान्य
उगवते. परतंु जिमनीच्या खाली काही वेगळेच असते, धातू शुध्द असतो
अगदी अग्नीत िवतळवल्यासारखा. 6जिमनीच्या 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. 9मजूर अगदी कठीण खडक
खोदतात. ते मजूर डोंगर पोखरतात आिण त्यांना बोडके करतात.
10मजूर खडकातून बोगदा खणतात आिण खडकातला खिजना
बघतात. 11पाणी अडवण्यासाठी मजूर धरण बांधतात. ते दडलेल्या

वस्तू बाहेर प्रकाशात आणतात. 12 “पण माणसाला शहाणपण कुठे
िमलेल? समजूतदारपणा शोधण्यासाठी आपल्याला कुठे जावे लागेल?
13शहाणपण िकती मोलाचे आहे ते आपल्याला कळत नाही. पृथ्वीवरचे
लोक जमीन खणून शहाणपण शोधू शकत नाहीत. 14महासागर म्हणतो,
‘माझ्याजवळ शहाणपण नाही.’ सागर म्हणतो, ‘माझ्याजवळीही ते नाही.’
15तुम्ही शुध्द सोने देऊन शहाणपण िवकत घेऊ शकत नाही. ते िवकत
घेण्यासाठी जगात तेवढी चांदी नाही. 16तुम्ही ओिफरच्या सोन्याने
िंकवा मौल्यवान शोहमच्या खड्याने वा नीलमण्याने शहाणपण िवकत
घेऊ शकत नाही. 17शहाणपण सोन्यापेक्षा िंकवा स्फिटकापेक्षा
मौल्यवान असते. सोन्यात जडवलेले मौल्यवान खडेही शहाणपण िवकत
घेऊ शकत नाही. 18शहाणपण पोवळ्यापेक्षा वा स्फिटकापेक्षाही
मौल्यवान आहे. माणकापेक्षा ही त्याचे मोल अिधक आहे.
19इिथओिपयातले पीत स्फिटक शहाणपणापेक्षा अिधक मौल्यवान
नाहीत. शुध्द सोन्याने तुम्ही तो िवकत घेऊ शकत नाही. 20 “मग
शहाणपणा कुठून येतो? समजूतदारपणा आपल्याला कुठे िमळेल?
21पृथ्वीवरील सवर् िजवंत प्राण्यापासून शहाणपण लपवून ठेवले आहे.
आकाशातले पक्षीसुध्दा ते बघू शकत नाहीत. 22मृत्यू आिण
िवनाशम्हणतात, ‘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.
26पावसाला 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. 28आिण देव लोकांना
म्हणाला, “परमेश्वराची भीती बाळगा व त्याला मान द्या तेच शहाणपण
आहे. वाईट गोष्टी करु नका तोच समजूतदारपणा आहे.”

ईयोबने 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 बरे

झाले असते. 3 तेव्हा देवाचा प्रकाश माझ्यावर प्रकाशत होता आिण मला
अधंारातून चालताना प्रकाश दाखवत होता. तसेच आताही असायला
हवे होते असे मला वाटते. 4मी 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 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. 8सगळे 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. 9लोकप्रमुख बोलणे
थांबवीत आिण इतरांना शांत राहाण्याची सूचना देण्यासाठी तोंडावर बोट
ठेवीत. 10महत्वाचे लोक सुध्दा बोलताना त्यांचा आवाज लहान करीत.
होय, तेव्हा त्यांची जीभ टाळूला िचकटण्यासाखी वाटे. 11लोक माझ्या
बोलण्याकडे लक्ष देत. आिण माझ्याबद्दल चांगले बोलत असत. मला
भेटणारा प्रत्येकजण माझी स्तुती करी. 12का? 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.
13मृत्यपुथंाला लागलेला माणूस मला आशीवार्द देत असे. मी गरजू
िवधवांना मदत करीत असे. 14सत्याने जगणे म्हणजे जणू माझे वस्त्र
होते. माझे योग्य वागणे म्हणजे माझा अगंरखा आिण डोक्यावरची पगडी
होती. 15मी आंधळ्यांची दृष्टी होतो. त्यांना िजथे जायचे असेल ितथे मी
नेत असे. मी अपगंांचे पाय होतो त्यांना हवे ितथे मी उचलून नेत असे.
16गरीब लोकांना मी विडलांसारखा वाटत असे. मला माहीत नसलेल्या
लोकांनादेखील मी मदत करीत असे. मी कोटार्त न्याय िमळवून
देण्यासाठी त्यांना मदत करीत असे. 17मी दषु्ट लोकांचे सामथ्यर् नष्ट
केले. मी िनरपराध लोकांचा त्यांच्यापासून बचाव केला. 18 “मला नेहमी

ईयोब 26:14 273 ईयोब 29:18



30

31

वाटायचे मी खूप वषेर् जगेन, मला स्वत:च्या घरातच मृत्यू येईल. 19मी
खूप पाणी शोषून घेऊ शकणारी मुळे असलेल्या व ज्याच्या फांद्या दवाने
ओल्या झालेल्या आहेत अशा झाडासारखा असेन, असे मला वाटत
असे. 20मला 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.
22मी माझे बोलणे संपवल्यानतंर ऐकणाऱ्यांना आणखी काही बोलायचे
नसे. माझे शब्द त्यांच्या कानावर हळूवारपणे पडत. 23पावसाची वाट
पािहल्यासारखी ते माझ्या बोलण्याची वाट पाहात. वसंतातल्या
पावसासारखे ते माझे शब्द िपऊन टाकत. 24काही लोकांनी आशा
सोडून िदली होती. त्यांचे धयैर् खचले होते. परतंु मी त्यांच्याबरोबर
हसलो. माझ्या हास्याने त्याना बर ेवाटले. 25मी 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 थट्ट
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
स्वत:ला 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. 13मी 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. 15भीतीने 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. 17माझी 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. 23तू 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. 26परतंु मी जेव्हा चांगल्याची अपेक्षा करीत
होतो तेव्हा माझ्या वाट्याला वाईट गोष्टी आल्या. मला उजेड हवा होता
तेव्हा अधंार िमळाला. 27मी आतून अगदी मोडून गेलो आहे. माझ्या
वेदना कधीच थांबत नाहीत आिण वेदना आणखी येणारच आहेत. 28मी
सदवै द:ुखी असतो, पण मला स्वास्थ्य लाभत नाही. मी लोकांच्यात
उभा राहून मदतीसाठी ओरडतो. 29 रानटी कुत्र्यांसारखा व
वाळवंटातील शहामृगासारखा मी एकटा आहे. 30माझी कातडी काळी
पडली आहे आिण शरीर तापाने फणफणले आहे. 31माझे 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. 2तो 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. 4मी जे
काही करतो ते देवाला िदसते. माझी प्रत्येक हालचाल तो बघतो. 5 “मी
खोटे बोललो नाही व लोकांना फसिवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. 6जर
देव योग्य तागडी वापरले तर त्याला समजेल की मी िनरपराध आहे.
7मी जर योग्य मागार्पासून दरू गेलो असेन आिण माझ्या डोळ्यांनी जर
माझ्या मनाला वाईटाकडे वळवले असेल िंकवा माझे हात पापांनी
बरबटलेले असतील. 8तर इतरांना मी पेरलेले धान्य खाऊ दे. आिण
माझे पीक उपटून घेऊ दे. 9 “माझ्या मनात िस्त्रयांबद्दल लपंट भावना
उत्पन्न झाली असेल िंकवा शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर व्यिभचार
करण्यासाठी त्याच्या घराचे दार उघडण्याची मी वाट पहात असेन.
10तर माझ्या बायकोला दसुऱ्याचे अन्न िशजवू दे आिण दसुऱ्यांना ितची
शय्यासोबत करु दे. 11का? कारण लैंिगक पाप लज्जास्पद आहे. या
पापाला िशक्षा झालीच पािहजे. 12लैंिगक 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,
14तर 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. 17मी माझ्या अन्नािवषयी
कधीच स्वाथीर् नव्हतो. मी पोरक्यांना नेहमी अन्न िदले आहे. 18मी
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
अतं:करणापासून मला आशीवार्द िदले. 21माझ्या दाराजवळ एखादा
पोरका मुलगा मदतीसाठी आलेला मला िदसला तर मी त्याच्यावर
कधीही हात उगारला नाही. 22मी जर कधी असे केले तर माझा हात
माझ्या खांद्यांपासून िनखळून पडो मी जर कधी असे केले तर माझा हात
माझ्या खांद्याच्या सांध्यातून तुटून पडो. 23परतंु यापकैी कुठलीही वाईट
गोष्ट मी केली नाही. मला देवाच्या िशके्षची भीती वाटते. परमेश्वराच्या
महतीला मीघाबरतो. 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. 25मी श्रीमतं
होतो पण मला त्याचा अिभमान नव्हता. मी खूप पसेै कमावले पण मी
सुखी झालो नाही. 26मी चकाकत्या सूयार्ंची संुदर चंद्राची कधीच पूजा
केली नाही. 27सूयर्, 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.
30माझ्या शत्रूंना शाप देऊन आिण त्यांच्या मरणाची इच्छा करुन मी
माझ्या तोंडाला कधी पाप करायला लावले नाही. 31मी अपिरिचतांना
अन्न देतो हे माझ्या घरातील सवार्ना माहीत आहे. 32परदेशी लोकांना
रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर झोपायला लागू नये म्हणून मी त्यांना माझ्या
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घरी बोलावतो. 33इतर लोक त्यांचे पाप लपवायचा प्रयत्न करतात परतंु
मी माझा अपराध लपवायचा कधीच प्रयत्न केला नाही. 34लोक 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. 36नतंर 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. 39मी शेतकऱ्यांना माझ्या शेतातून िमळणाऱ्या
धान्याबद्दल नेहमी मोबदला िदला आहे. आिण जे जिमनीचे मालक
आहेत त्यांच्याकडून जमीन घेण्याचा प्रयत्न मी कधीही केला नाही.
40मी यापकैी कुठलीही वाईट गोष्ट केली असेल तर माझ्या शेतात गहू
आिण सातू या ऐवजी काटे आिण गवत उगवू दे” ईयोबचे शब्द इथे
संपले.

“रस्त्यातल्या मुलीकडे अिभलाषेने न बघण्याचा करार मी
माझ्या डोळ्यांशी केला आहे. 2तो 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. 4मी जे
काही करतो ते देवाला िदसते. माझी प्रत्येक हालचाल तो बघतो. 5 “मी
खोटे बोललो नाही व लोकांना फसिवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. 6जर
देव योग्य तागडी वापरले तर त्याला समजेल की मी िनरपराध आहे.
7मी जर योग्य मागार्पासून दरू गेलो असेन आिण माझ्या डोळ्यांनी जर
माझ्या मनाला वाईटाकडे वळवले असेल िंकवा माझे हात पापांनी
बरबटलेले असतील. 8तर इतरांना मी पेरलेले धान्य खाऊ दे. आिण
माझे पीक उपटून घेऊ दे. 9 “माझ्या मनात िस्त्रयांबद्दल लपंट भावना
उत्पन्न झाली असेल िंकवा शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर व्यिभचार
करण्यासाठी त्याच्या घराचे दार उघडण्याची मी वाट पहात असेन.
10तर माझ्या बायकोला दसुऱ्याचे अन्न िशजवू दे आिण दसुऱ्यांना ितची
शय्यासोबत करु दे. 11का? कारण लैंिगक पाप लज्जास्पद आहे. या
पापाला िशक्षा झालीच पािहजे. 12लैंिगक 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,
14तर 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. 17मी माझ्या अन्नािवषयी
कधीच स्वाथीर् नव्हतो. मी पोरक्यांना नेहमी अन्न िदले आहे. 18मी
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
अतं:करणापासून मला आशीवार्द िदले. 21माझ्या दाराजवळ एखादा
पोरका मुलगा मदतीसाठी आलेला मला िदसला तर मी त्याच्यावर
कधीही हात उगारला नाही. 22मी जर कधी असे केले तर माझा हात
माझ्या खांद्यांपासून िनखळून पडो मी जर कधी असे केले तर माझा हात
माझ्या खांद्याच्या सांध्यातून तुटून पडो.

“ईयोब, आता माझ्याकडे लक्ष दे. मी काय म्हणतो ते
लक्षपूवर्क ऐक. 2मी आता बोलायला तयार झालो आहे.
3माझे अतं:करण 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. 5ईयोब, 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. 7ईयोब, माझी भीती बाळगू नकोस.
मी तुझ्याशी कडक वागणार नाही. 8 “पण ईयोब, तू जे बोललास ते मी
ऐकले. 9तू म्हणालास, ‘मी शुध्द आहे, मी िनरपराध आहे, मी काहीही
चूक केली नाही. मी अपराधी नाही. 10मी 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 ईयोब, तू या बाबतीत चुकतो आहेस. आिण तुझी चूक मी
िसध्द करुन दाखवेन. का? कारण देवाला कोणत्याही माणसापेक्षा
अिधक मािहती असते. 13ईयोब, तू देवाशी वाद घालत आहेस. देवाने
तुला सवर् काही नीट सांगावे असे तुला वाटते. 14परतंु 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
16आिण 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.
20नतंर 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. 22तो मृत्यूलोकांजवळ येऊन ठेपतो आिण त्याचे जीवन
मरणपथंाला लागलेले असते. 23 “देवाजवळ हजारो देवदतू असतात.
किदिचत् 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.’ 25नतंर त्या माणसाचे
शरीर पुन: तरुण आिण जोमदार बनेल. तो तरुणपणी जसा होता तसाच
पुन्हा होईल. 26तो देवाची प्राथर्ना करले आिण देव त्याला उत्तर देईल.
तो माणूस आनदंाने ओरडेल आिण देवाची भक्ती करले. नतंर तो मनुष्य
पुन्हा चांगले जीवन जगायला लागेल. 27नतंर 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. 30का? त्या माणसाला ताकीद देण्यासाठी आिण त्याच्या
आत्म्याला मृत्यलुोकात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी देव असे करतो
असे केल्यामुळे तो त्याचे आयषु्य उपभोगू शकेल. 31 “ईयोब, मी काय
म्हणतो त्याकडे लक्ष दे. माझे ऐक! तू गप्प रहा आिण मला बोलू दे.
32पण ईयोब, जर तुला माझे बोलणे पटत नसेल तर तू खशुाल बोल.
मला तुझे मुद्दे सांग. कारण मला तुझे बोलणे सुधारायचे आहे. 33परतंु
ईयोब, तुइयाजवळ बोलण्यासारखे काही नसेल तर माझे ऐक. तू गप्प
रहा आिण मी तुला शहाणपण िशकवेन.”

नतंर अलीहूने आपले बोलणे चालूच ठेवले तो म्हणाला:
2शहाण्या माणसांनो मी काय सांगतो ते ऐका. हुशार
माणसांनो, माझ्याकडे लक्ष द्या. 3तुमची 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. 5ईयोब म्हणतो, ‘मी,
ईयोब िनष्पाप आहे, आिण देव माझ्या बाबतीत न्यायी नाही. 6मी
ि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
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तरी तो त्याकडे दलुर्क्ष करतो. 8ईयोब वाईटांशी मतै्री करतो त्याला
दषु्टांबरोबर राहायला आवडते. 9मी 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 न्याची असतो. 13 देवाला कुणीही पृथ्वीवरचा
अिधकारी म्हणून िनवडले नाही. सगळ्या जगाची काळजी देवावर कुणी
सोपवली नाही. सार ेकाही देवानेच िनमार्ण केले आहे आिण सारे
त्याच्याच िनयतं्रणाखाली आहे. 14जर देवाने पृथ्वीवरील लोकांचा
आत्मा आिण श्वास घेऊन 15टाकायचे ठरवले तर पृथ्वीवरील सवर्जण
मरतील. सगळ्याची परत माती होईल. 16 “जर तुम्ही शहाणे असाल तर
मी काय म्हणतो त्याकडे लक्ष द्याल. 17जो 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. 20माणसे 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. 22जगात
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. 26वाईट माणसांनी जी दषु्कृत्ये केली असतील त्याबद्दल देव
त्यांना िशक्षा करतो. आिण िजथे इतर लोक त्यांना पाहू शकतील अशा
िठकाणी देव त्यांना िशक्षा करतो. 27का? 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. 30परतंु जर
एखादा माणूस वाईट असेल आिण इतरांना पाप करायला भाग पाडत
असेल तर देव त्या माणसाला कधीही राज्यकतार् होऊ देणार नाही.
31जर 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. 34शहाणा
माणूस माझे ऐकेल. शहाणा माणूस म्हणेल. 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.
37ईयोब 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 “ईयोब,
‘मी देवापेक्षा अिधक बरोबर आहे’ हे तुझे म्हणणे योग्य नाही.
3आिण ईयोब 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 “ईयोब, मी
(अलीहू) तुला आिण तुझ्या िमत्रांना उत्तर देण्याची इच्छा करतो.
5ईयोब, तुझ्यापेक्षा उंच असणाऱ्या आकाशाकडे, ढगांकडे बघ. 6ईयोब,
तू पाप केलेस तर त्यामुळे देवाला कसली इजा होत नाही. तुझ्याकडे
पापांच्या राशी असल्या तरी त्यामुळे देवाला काही होत नाही. 7आिण
ईयोब, तू खूप चांगला असलास तरी त्यामुळे देवाला कसली मदत होत
नाही. देवाला तुझ्याकडून काहीच िमळत नाही. 8ईयोब, 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. 10परतंु जे वाईट लोक देवाकडे मदत मागत
नाहीत. ते असे म्हणणार नाहीत: ‘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 ईयोबला कळत नाही हे सहजपणे समजून येते.”

अलीहू बोलणे चालू ठेवून म्हणाला: 2 “तू माझ्यासाठी
आणखी थोडा धीर धर. देवाने मला आणखी बोलायला
सांिगतले आहे. 3मी माझे ज्ञान सगळ्यांना वाटतो. देवाने

मला िनमार्ण केले आिण देव न्यायी आहे हे मी िसध्द करने. 4ईयोब, 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. 9आिण 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. 11जर त्या लोकांनी देवाचे ऐकले, त्याची आज्ञा
मानली, तर देव त्यांना यशस्वी करले. आिण ते त्यांचे आयषु्य सुखाने
जगतील. 12परतंु 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. 15परतंु 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. 17परतंु ईयोब, आता तुला अपराधी ठरवण्यात आले
आहे, म्हणून तुला दषु्टांप्रमाणे िशक्षा करण्यात आली. 18ईयोब, तू
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श्रीमतंीमुळे मूखर् बनू नकोस. पशैामुळे तू आपला िवचार बदलू नकोस.
19आता तुझा पसैा तुझ्या कामी येणार नाही. आिण सामथ्यर्वान माणसे
तुला मदत करणार नाहीत. 20आता रात्र होण्याची इच्छा मनी बाळगू
नकोस. लोक रात्री पसार व्हायचा प्रयत्न करतात. आपण देवापासून
लपून राहू शकू असे त्यांना वाटते. 21ईयोब, 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.
23काय 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. 26होय, 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.
28अशा 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. 30बघ, 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
ह्दयाची धडथड वाढते. 2प्रत्येक 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. 4वीज
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 काळणाऱ्या 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. 8पशू त्यांच्या घरकुलात जातात आिण तेथेच
राहतात. 9दिक्षणेकडून चक्रीवादळ येते. उत्तरकेडून थडं वार ेयेतात.
10 देवाच्या िन:श्वासाने बफर्  होते आिण समुद्र गोठतो. 11 देव ढगांना
पाण्याने भरतो आिण तो ते पसरवतो. 12तो ढगांना सवर् पृथ्वीभर
पसरण्याची आज्ञा करतो. देव जी आज्ञा देती ती ढग पाळतात. 13 देव
लोकांना िशक्षा करण्यासाठी ढग आणतो, पूर आणतो िंकवा त्याचे प्रेम
व्यक्त करण्यासाठी पाणी आणतो. 14 “ईयोब, एक क्षणभर थांब आिण
लक्ष दे. थांब आिण देव ज्या अद्भतु गोष्टी करतो त्यांचा िवचार कर.
15ईयोब, देव ढगांवर आपला अिधकार कसा गाजवतो ते तुला माहीत
आहे का? तो िवजेला कसे चमकािवतो ते तुला माहीत आहे का? 16ढग
आकाशात कसे तरगंतात ते तुला कळते का? देव ज्या अद्भतु गोष्टी करतो
त्याचे ढग हे केवळ एक उदाहरण आहे. आिण देवाला त्याबद्दल सारे
माहीत आहे. 17परतंु 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.
18ईयोब, 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. 20मला देवाशी बोलायचे आहे
असे मी म्हणणार नाही. तसे म्हणणे म्हणजे स्वत:चा नाश करुन घेणे
आहे. 21माणूस सूयार्कडे बघू शकत नाही. वाऱ्याने ढग पळवून लावले
की तो फार तेजस्वी आिण चकचकीत िदसतो. 22आिण देवसुध्दा
तसाच आहे. देवाची सुवणर्प्रभा दिक्षणेकडील पवर्तावरुनचमकते.
देवाच्या भोवती तेजोवलय असते. 23तो 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.”

नतंर परमेश्वर वावटळींतून ईयोबशी बोलला. तो म्हणाला:
2 “जो मूखार्सारखा बोलत आहे तो हा अज्ञानी मनुष्य कोण
आहे? 3ईयोब, स्वत:ला सावरआिण मी जे प्रश्र िवचारतो

त्याची उत्तर ेद्यायला तयार हो. 4 “ईयोब, मी पृथ्वी िनमार्ण केली तेव्हा तू
कुठे होतास? तू स्वत:ला इतका शहाणा समजत असशील तर मला
उत्तर दे. 5तू जर एवढा चलाख असशील तर जग इतके मोठे असावे हे
कुणी ठरवले ते सांग. मोजायच्या दोरीने ते कुणी मोजले का? 6पृथ्वीचा
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. 10मी समुद्राला
मयार्दा घातल्या आिण त्याला कुलुपांनी बदं केलेल्या दरवाजाबाहेर
थोपिवले. 11मी 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? 13ईयोब, तू कधी तरी पहाटेच्या
प्रकाशाला पृथ्वीला पकडून दषु्ट लोकांना त्यांच्या लपायच्या जागेतून
हुसकायला सांिगतलेस का? 14पहाटेच्या प्रकाशात डोंगरदऱ्या नीट
िदसतात. िदवसाच्या प्रकाशात ह्या जगाचा आकार अगंरख्याला
असलेल्या घडीप्रमाणे ठळक िदसतात. ओल्या मातीवर उमटलेल्या
ठशाप्रमाणे त्या जागा िदसतात. 15दषु्ट 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? 17ईयोब, मृत्यलुोकात नेणार ेदरवाजे तू कधी
पािहलेस का? काळोख्या जगात नेणार ेदरवाजे तू कधी बिघतलेस का?
18ईयोब, 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? 20ईयोब, तू प्रकाशाला आिण काळोखाला ते
िजथून आले तेथे परत नेऊ शकशील का? ितथे कसे जायचे ते तुला
माहीत आहे का? 21ईयोब, 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? 23मी बफर्  आिण गारांचा
साठा संकटकाळासाठी, यधु्द आिण लढाईच्या िदवसांसाठी करुन
ठेवतो. 24ईयोब, सूयर् उगवतो त्या िठकाणी तू कधी गेला आहेस का?
पूवेर्कडचा वारा िजथून सवर् जगभर वाहातो ितथे तू कधी गेला आहेस
का? 25जोरदार पावसासाठी आकाशात पाट कोणी खोदले? गरजणाऱ्या
वादळासाठी कुणी मागर् मोकळा केला? 26वरैाण वाळवंटात देखील कोण
पाऊस पाडतो? 27 िनजर्न प्रदेशात पावसाचे खूप पाणी पडते आिण
गवत उगवायला सुरुवात होते. 28ईयोब, पावसाला वडील आहेत का?
दविंबद ूकुठून येतात? 29 िहमाची आई कोण आहे? आकाशातून
पडणाऱ्या िहमकणास कोण जन्म देतो? 30पाणी दगडासारखे गोठते.
सागराचा पृष्ठभागदेखील गोठून जातो. 31 “ईयोब, तू कृित्तकांना बांधून
ठेवू शकशील का? तुला मृगशीषार्चे बधं सोडता येतील का? 32ईयोब,
तुला राशीचक्र योग्यवेळी आकाशात आणता येईल का? िंकवा तुला
सप्तषीर्ना त्यांच्या समूहासह मागर् दाखवता येईल का? 33ईयोब, तुला
आकाशातील िनयम माहीत आहेत का? तुला त्याच िनयमांचा पृथ्वीवर
उपयोग करता येईल का? 34 “ईयोब, तुला मेघावर ओरडून त्यांना
तुझ्यावर वषार्व करायला भाग पाडता येईल का? 35तुला ि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 “ईयोब, लोकांना शहाणे कोण बनवतो? त्यांच्यात
अगदी खोल शहाणपण कोण आणतो? 37ईयोब, ढग मोजण्याइतका
िवद्वान कोण आहे? त्यांना पाऊस पाडायला कोण सांगतो? 38 त्यामुळे
धुळीचा िचखल होतो आिण धुळीचे लोट एकमेकास िचकटतात.
39 “ईयोब, तू िंसहासाठी अन्न शोधून आणतोस का? त्यांच्या भुकेल्या
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िपल्लांना तू अन्न देतोस का? 40 ते िंसह त्यांच्या गुहेत झोपतात. ते
गवतावर दबा धरुन बसतात आिण भक्ष्यावर तुटून पडतात. 41ईयोब,
डोंब कावळ्याला कोण अन्न देतो? जेव्हा त्याची िपल्ले देवाकडे याचना
करतात आिण अन्नासाठी चारी िदशा भटकतात तेव्हा त्यांना कोण अन्न
पुरिवतो?

“ईयोब, पहाडी बकऱ्या कधी व्यायतात ते तुला माहीत आहे
का? हिरणी आपल्याबछड्याला जन्म देताना तू पािहले
आहेस का? 2ईयोब 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.
4ती बछडी शेतात मोठी होतात. नतंर ती आपल्या आईला सोडून
जातात आिण पुन्हा कधीही परतून येत नाहीत. 5ईयोब, रानटी
गाढवांना कोणी सोडून िदले? त्यांची दोरी सोडून त्यांना कोणी मोकळे
केले? 6मी (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 “ईयोब, गवा
(रानटी बलै) तुझी सेवा करायला तयार होईल का? तो रात्री तुझ्या
खळ्यावर राहील का? 10ईयोब, गवा तुला त्याच्या गळ्यात दोरी बांधू
देईल का? आिण तू त्याला तुझे शेत नांगरायला लावू शकशील का?
11गवा खूप बलवान असतो, परतंु तो तुझे काम करील असा िवश्वास
तुला वाटतो का? 12तो 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. 14शहामृगी आपली अडंी जिमनीत
घालते आिण ती वाळूत उबदार होतात. 15आपल्या अडं्यांवरुन कुणी
चालत जाईल िंकवा रानटी प्राणी ती फोडतील हे ती िवसरते.
16शहामृगी आपल्या िपलांना सोडून जाते. ती जणू स्वत:ची नाहीतच
असे ती वागते. ितची िपल्ले मेली तरी ितला त्याची पवार् नसते. काम
िनष्कळ झाल्याचे सुखद:ुख ितला नसते. 17का? कारण मी (देव)
शहामृगीला शहाणे केले नाही. शहामृगी मूखर् असते. मीच ितला तसे केले
आहे. 18परतंु शहामृगी जेव्हा पळण्यासाठी उठते तेव्हा ती घोड्याला
आिण घोडेस्वाराला हसते, कारण ती कुठल्याही घोड्यापेक्षा जोरात पळू
शकते. 19 “ईयोब, तू घोड्याला त्याची शक्ती िदलीस का? तू त्याच्या
मानेवर त्याची आयाळ ठेवलीस का? 20ईयोब, तू घोड्याला टोळाप्रमाणे
लांब उडी मारायला सांिगतलेस का? घोडा जोरात फुरफुरतोआिण लोक
त्याला घाबरतात. 21घोडा बलवान आहे म्हणून आनदंात असतो. तो
आपल्या खरुाने जमीन उकरतो आिण धावत यधु्दभूमीवर जातो.
22घोडा भीतीला हसतो, तो कशालाही भीत नाही. तो यधु्दातून कधीही
पळ काढीत नाही. 23सिैनकाचा भाता घोड्याच्या बाजूला हलत असतो.
त्याचा स्वार जे भाले आिण इतर शस्त्रे बाळगतो ते उन्हात चमकतात.
24घोडा फार अनावर होतो. तो जिमनीवरजोरात 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. सेनापतींनी िदलेल्या आज्ञा आिण यधु्दातले इतर अनेक
आवाज त्याला ऐकू येतात. 26 “ईयोब, तू ससण्याला पखं पसरुन
दिक्षणेकडेउडायला िशकवलेस का? 27ईयोब, गरुडाला आकाशात उंच
उडायला िशकवणारा तूच का? तूच त्याला त्याचे घरटे उंच पहाडावर
बांधायला सांिगतलेस का? 28गरुड उंच सुळक्यावर राहातो. तीच
त्याची तटबदंी आहे 29गरुड त्याच्या तटबदंीवरुन आपले भक्ष्य
शोधतो. गरुडाला एवढ्या उंचीवरुन आपले भक्ष्य िदसू शकते. 30गरुड
प्रेताभोवती गोळा होतात आिण त्यांची िपल्ले रक्त िपतात.”

परमेश्वर ईयोबला म्हणाला: 2 “ईयोब, तू सवर्शिक्तमान
देवाशी वाद घातलास. तू मला चूक केल्याबद्दल दोषी
ठरवलेस. आता तू चुकलास हे तू कबूल करशील का? तू

मला उत्तर देशील का?” 3मग ईयोबने देवाला उत्तर िदले तो म्हणाला:
4 “मी अगदी नगण्यआहे. मी काय बोलू? मी तुला उत्तर देऊ शकत
नाही. मी माझा हात माझ्या तोंडावर ठेवतो. 5मी एकदा बोललो होतो.

पण आता अिधक बोलणार नाही.” मी दोनदा बोललो पण मी आता
अिधक बोलणार नाही.” 6नतंर परमेश्वर वादळातून पुन्हा ईयोबशी
बोलला. तो म्हणाला: 7 “ईयोब, तू आता कंबर कसूनउभा राहा आिण मी
जे प्रश्र िवचारतो त्याची उत्तर ेद्यायला िसध्द हो. 8 “ईयोब, मी न्यायी
नाही असे तुला वाटते का? मी काही चूक केल्याचा आरोप करुन तू
स्वत:चे िनरपरािधत्व िसध्द करु पहात आहेस. 9ईयोब तुझे बाहू
देवाच्या बाहूइंतके शिक्तशाली आहेत का? देवाच्या आवाजासारखा तुझा
आवाज गडगडाटी आहे का? 10जर तू देवासारखा असलास तर तुला
स्वत:बद्दल अिभमान वाटू दे. आिण तुला मान िमळू दे. तू जर
देवासारखा असलास तर तू मानमरातब आिण वभैव कपड्यांसारखे
घालू शकतोस. 11तू जर देवासारखा असलास तर तू तुझा राग दाखवू
शकतोस आिण गिर्वष्ठ लोकांना िशक्षा करु शकतोस. गिर्वष्ठांना मान
खाली घालायला लावू शकतोस. 12होय ईयोब त्या गिर्वष्ठांकडे बघ
आिण त्यांना नम्र कर. वाईट लोकांना जागच्या जागी िचरडून टाक.
13 त्यांना िचखलात पुरुन टाक. त्यांचे शरीर गंुडाळून थडग्यात टाकून
दे. 14ईयोब, तू जर या सगळ्या गोष्टी करु शकशील तर मी सुध्दा तुझी
स्तुती करीन. आिण तु तुझ्या सामथ्यार्ने स्वत:ला वाचवू शकतोस हे मी
मान्य करीन. 15 “ईयोब, 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. 20डोंगरावर िजथे जगंली
श्र्वापदे खेळतात ितथले गवत बेहेमोथ खातो. 21तो कमळाच्या
झाडाखाली झोपतो. बेहेमोथ दलदलीतल्या लव्हाळ्यात लपतो.
22कमळाचे झाड बेहेमोथला आपल्या सावलीत लपवते. तो नदीजवळ
उगवणाऱ्या एका वृक्षाखाली (िवलोवृक्ष) राहतो. 23नदीला 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.

“ईयोब, तुला िलव्याथानाला गळ टाकून पकडता येईल का?
तुला त्याची जीभ दोरीने बांधता येईल का? 2ईयोब, तुला
िलव्याथानाच्या नाकातून दोरी घालून त्याला वेसण घालता

येईल का? िंकवा त्याच्या जबड्यात गळ घालता येईल का? 3ईयोब,
िलव्याथान तुझ्याकडे सोडून देण्यासाठी याचना करील का? तो तुझ्याशी
मृद ूशब्दात बोलेल का? 4ईयोब, िलव्याथान तुझ्याशी करार करुन
जन्मभर तुझा दास होऊन राहील का? 5ईयोब, तू पक्ष्याशी जसा
खेळशील तसा िलव्याथानाशी खेळशील का? तू त्याला दोरीने बांधशील
का? म्हणजे तुझ्या सेवक मुली त्याच्याशी खेळू शकतील? 6ईयोब
मच्छीमार तुझ्याकडून िलव्याथानाला िवकत घेण्याचा प्रयत्न करतील
का? ते त्याचे तुकडे करुन ते व्यापाऱ्यांना िवकण्याचा प्रयत्न करतील
का? 7ईयोब, तू िलव्याथानाच्या कातडीत िंकवा डोक्यात भाला
फेकशील का? 8 “ईयोब, तू एकदा का िलव्याथानावर हात टाकलास तर
पुन्हा तसे कधी करु शकणार नाहीस. ती कशा प्रकारची लढाई असेल
याचा एकदा िवचार कर. 9तू ि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. 11मी (देव) कुणाचाही
देणेकरी नाही. या नभोमडंळाखाली जे जे आहे ते सवर् माझे आहे.
12 “ईयोब, मी तुला िलव्याथानाच्या पायांिवषयी, त्याच्या शक्तीिवषयी
आिण त्याच्या ऐटदार बांध्यािवषयी सांगेन. 13 कुणीही त्याची कातडी
छेद ूशकत नाही. त्याची कातडी िचलखतासारखीआहे.
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
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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. 20उकळत्या भांड्याखाली ठेवलेल्या जळत्या गवतातून
िनघतो तसा धूर त्याच्या नाकातून येतो. 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. 26तलवारी, भाले आिण तीर त्याच्यावर फेकले
तरी ते त्याला न लागता परत येतात. त्या शस्त्रांनी त्याला काहीही इजा
होत नाही. 27तो लोखांडाची कांब गवताच्या काडीसारखी मोडू शकतो.
कुजलेले लाकूड जसे पटकन मोडते तसे तो िपतळ मोडतो. 28तो
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. 33पृथ्वीवरचा 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”

नतंर ईयोबने 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. 3परमेश्वरा, तू प्रश्र
िवचारलास. ‘हा अज्ञानी माणूस कोण आहे जो असे मूखार्सारखेबोलतो
आहे?’ परमश्वरा मला ज्या गोष्टी कळत तव्हत्या त्यांच्यािवषयीच मी

बोलत होतो. ज्या गोष्टी समजणे माझ्या आवाक्याबाहेरचे होते
त्यांच्यािवषयी मी बोलत होतो. 4 “परमेश्वरा, तू मला म्हणालास, ‘ईयोब,
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. 6आिण परमेश्वरा आता मलाच माझी लाज
वाटते. मला पश्चात्ताप होत आहे. मी आता धुळीत आिण राखेतबसून
माझे मन आिण माझे आयषु्य बदलण्याचे वचन देत आहे.” 7परमेश्वराचे
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 स्वत:साठी 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.
10ईयोबाने त्याच्या िमत्रांसाठी प्राथर्ना केली आिण परमेश्वराने ईयोबाला
पुन्हा यशस्वी केले. देवाने त्याला पूवीर् त्याच्याकडे होते त्यापेक्षा दपु्पट
िदले. 11ईयोबाचे 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 तुकडाआिण सोन्याची अगंठी िदली. 12परमेश्वराने
ईयोबाच्या आयषु्याच्या उत्तराधार्वर त्याच्या पूवार्धार्पेक्षा अिधक कृपा
केली. ईयोबाकडे आता 14000 मेंढ्या, 6,000 उंट, 2,000 गायी
आिण 1,000 गाढवी आहेत. 13ईयोबाला सात मुले आिण तीन मुली
झाल्या. 14ईयोबाने 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 ईयोबच्या
मालमत्तेतला वाटा िमळाला. 16अशा तऱ्हेने ईयोब 140 वषेर् जगला. तो
त्याची मुले, नातवंडे, पतंवंडे पाहीपयर्ंत जगला. 17नतंर ईयोब मरण
पावला. ईयोब चांगले आयषु्य जगला. तो अगदी वयोवृध्द होऊन मेला.
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स्तोत्रसस्तोत्रसंिंहतािहता

1 माणसाने जर वाईट लोकांचा सल्लामानला नाही, तो पापी
लोकांसारखा रािहला नाही आिण देवावरिवश्वास न ठे वणाऱ्या
लोकांबरोबर राहाणे त्याला आवडले नाही तर तो माणूस

खरोखरच सुखी होईल. 2चांगल्या माणसाला परमेश्वराची िशकवण
आवडते तो त्याबद्दल 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. 4परतंु 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.
6का? 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 राजािवरुदध्द उभे राहू आपण त्यांच्यापासून स्वततं्र होऊ.”
4परतंु माझे स्वामी स्वगार्तील राजा त्या लोकांना हसतो. 5 देव रागावला
आहे आिण तो त्या लोकांनाकच सांगत आहे, “मी या माणसाची राजा
म्हणून िनवड केली तो िसयोन पवर्तावर राज्य करले िसयोन हा माझा
खास पवर्त आहे.” 6यामुळे ते दसुर ेपुढारी भयभीत झाले आहेत.
7आता मी तुम्हाला परमेश्वरराच्या करारािवषयी सांगतो परमेश्वर मला
म्हणाला, “आज मी तुझा बाप झालो! आिण तू माझा मुलगा झालास.
8जर तू िवचारले तर मी तुला राष्ट्र े देईन या पृथ्वीवरची सगळी माणसे
तुझी होतील. 9लोखडंाची कांब जशी मातीच्या भांड्याचानाश करते
तसा तू त्या राष्ट्र ांचा नाश करू सकशील.” 10 म्हणून राजांनो तुम्ही
शहाणे व्हा राज्यकत्यार्ंनो हा धडा िशका. 11परमेश्वराच्या आज्ञांचे
भीतीयकु्त पालन करा. 12तुम्ही 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.

परमेश्वरा मला खूप शत्रू आहेत. खूप लोक माझ्या िवरुद्ध गेले
आहेत. 2बरचे लोक माझ्याबद्दल बोलत आहेत ते लोक
म्हणतात, “देव त्याला वाचवणार नाही.” 3परतंु परमेश्वरा, तूच

माझी ढाल आहेस तूच माझे वभैव आहेस परमेश्वरा मला महत्वदेणारा
तूच आहेस. 4मी परमेश्वराची प्राथर्ना करने आिण तो मला त्याच्या पिवत्र
डोंगरावरून उत्तर देईल! 5मी पडून िवश्रांती घेतो तरी मी जागा होईन हे
मला माहीत आहे. मला हे कसे कळते? कारण परमेश्वर मला सांभाळतो
माझे रक्षण करतो. 6माझ्याभोवती हजारो सिैनक असतील. परतंु मी या
शत्रूंना घाबरणार नाही. 7परमेश्वरा जागा हो! देवा मला वाचव तू फार
शिक्तशाली आहेस तू जरमाझ्या शत्रूंच्या थोबाडीत मारलीस तर त्यांचे
सगळे दात पडतील. 8परमेश्वरा, जय तुझाच आहे. परमेश्वरा तू कृपा
करून तुझ्या लोकांवर दया कर.

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. 2लोकहो! तुम्ही

आणखी िकती काळ माझ्यािवषयी वाईट बोलत राहाणार आहात? तुम्ही

माझ्याबाद्दल सांगण्यासाठी नवीन काहीतरी खोटे नाटे शोधत असता
आिण माझ्यािवषयी तसले खोटे सांगणे तुम्हाला आवडते. 3परमेश्वर
आपल्या चांगल्या माणसांचे ऐकतो हे तुम्हाला माहीत आहे म्हणून मी
जेव्हा जेव्हा त्याची प्राथर्ना करतो तेव्हा तेव्हा तो माझे एकतो. 4जर
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.
6बरचे लोक म्हणतात “आम्हाला देवाचा चांगुलपणा कोण दाखवेल?
परमेश्वरा, आम्हाला तुझे तेजस्वी मुख पाहू दे.” 7परमेश्वरा, तू मला खूप
सुखी केलेस. सुगीच्या िदवसात जेव्हा धनधान्याची आिण द्राक्षारसाची
समृध्दी असते तेव्हा मला िजतका आनदं होतो त्यापेक्षा मी आता अिधक
आनदंी आहे. 8मी अथंरुणावर पडतो आिण अगदी समाधानात झोपतो
का? कारण परमेश्वरा, तू मला सुरिक्षत ठेवून झोपवतोस.

परमेश्वरा, माझे शब्द ऐक. मी जे सांगायचा प्रयत्न करत आहे ते
समजून घे. 2माझ्या देवा! माझ्या राजा! माझी प्राथर्ना ऐक.
3परमेश्वरा, 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. 5मूखर् 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.
7परमेश्वरा, मी तुझ्या िवपुल कृपेमुळे तुझ्या मिंदरात येईन. मी पिवत्र
मिंदरात भीतीपोटी आिण तुझ्याबद्दलच्या आदरापोटी नतमस्तक होईन.
8परमेश्वरा, तू मला जगण्याचा खरा मागर् दाखवलोक 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. 11परतंु
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. 12परमेश्वरा, जेव्हा तू चांगल्या माणसांसाठी चांगल्या गोष्टी
करतोस तेव्हा तू त्यांचे रक्षण करणाऱ्या मोठ्या ढालीसारखा आहेस.

परमेश्वरा, रागाने मला सुधारु नकोस. रागावू नकोस आिण
मला िशक्षा करु नकोस. 2परमेश्वरा माझ्यावर दया कर. मी
आजारी आहे आिण अशक्त झालो आहे. मला बर ेकर, माझी

हाडे िखळिखळी झाली आहेत. 3माझे सवर् शरीर थरथरत आहे.
परमेश्वरा मला बर ेकरण्यासाठी तुला आणखी िकती वेळ लागणार आहे?
4परमेश्वरा, 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. 6परमेश्वरा, सबधं रात्र मी तुझी प्राथर्ना केली. माझ्या
अश्रंुमुळे माझे अथंरुण ओले झाले आहे. माझ्या अथंरुणातून अश्रू
िठबकत आहेत. तुझ्याजवळ अश्रू ढाळल्यामुळे मी आता शािक्तहीन,
दबुळा झालो आहे. 7माझ्या शतं्रूंनी मला खूप त्रास िदला. त्यांचे मला
खूप वाईट वाटत आहे. आता माझे डोळे रडून रडून क्षीण झाले आहेत.
8वाईट लोकांनो, तुम्ही इथून िनघून जा. का? कारण परमेश्वराने माझे
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रडणे ऐकले आहे. 9परमेश्वराने माझी प्राथर्ना ऐकली. त्याने माझ्या
प्राथर्नेचा स्वीकार केला आिण त्याने मला उत्तर िदले. 10माझे सवर् शत्रू
व्यिथत आिण िनराश होतील. एकाएकी काहीतरी घडेल आिण ते लिज्जत
होऊन िनघून जातील.

परमेश्वरा, माझ्या देवा, माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे. माझा
पाठलाग करणाऱ्या लोकांपासून मला वाचव मला सोडव. 2तू
जर मला मदत केली नाहीस तर िंसहाच्या तावडीत

सापडलेल्या एखाद्या प्राण्यासारखी माझी अवस्था होईल मला दरू नेले
जाईल आिण कुणीही मला वाचवू शकणार नाही. 3परमेश्वर देवा मी
काहीही चूक केलेली नाही. मी चूक केली नसल्याबद्दल खात्रीपूवर्क
सांगतो. 4मी माझ्या िमत्रांशी दषु्टावा केला नाही आिण मी िमत्रांच्या
शत्रूंना मदतही केली नाही. 5जर 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. 6परमेश्वरा ऊठ,
आिण तुझा क्रोध दाखव माझा शत्रू रागावलेला आहे म्हणून तू त्याच्या
पुढे उभा राहा आिण त्याच्या िवरुध्द लढ. परमेश्वरा ऊठ आिण न्यायाची
मागणी कर. 7परमेश्वरा. लोकांचा िनवाडा कर. सगळे देश तुझ्याभोवती
गोळा कर आिण लोकांचा िनवाडा कर. 8परमेश्वरा, माझा िनवाडा कर.
मी बरोबर आहे हे िसध्द कर मी िनरपराध आहे हे िसध्द कर. 9वाईटांना
िशक्षा कर आिण चांगल्यांना मदत कर. देवा तू चांगला आहेस आिण तू
लोकांच्या ह्दयात डोकावून बघू शकतोस. 10ज्याचे ह्दय 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.
13 देवाकडे लोकांना िशक्षा करायची शक्ती आहे. 14काही 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 स्वतच्याच जाळ्यात अडकतील
आिण त्याना कुठली तरी इजा होईल. 16 त्यांना योग्य अशी िशक्षा
िमळेल. ते इतरांशी फार िनदर्यपणे वागले. त्यांनाही योग्य अशीच िशक्षा
िमळेल. 17मी परमेश्वराची स्तुती करतो, कारण तो चांगला आहे मी त्या
सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करतो

परमेश्वरा, माझ्या स्वामी तुझे नाव पृथ्वीवरील नावात सवार्त
चांगले आहे, थोर आहे. तुझ्या नावाने तुला स्वगार्त गौरव
प्राप्तकरुन िदला आहे. 2मुला बाळांच्या मुखातून तुझे गुणगान

ऐकू येते तुझ्या शतं्रूना गप्प बसवण्यासाठी तू हे सार ेकरतोस.
3परमेश्वरा, तू तुझ्या हातांनी िनमार्ण केलेल्या आकाशाकडे मी बघतो तू
केलेल्या चंद्र आिण ताऱ्यांकडे मी बघतो. आिण मला आश्चयर् वाटते.
4लोक तुला इतके महत्वाचे का वाटतात? तू त्यांची आठवण तरी का
ठेवतोस? लोकतुझ्यासाठी इतके महत्वाचे का आहेत? तू त्यांची दखल
तरी का घेतोस? 5परतंु लोक तुला महत्वाचे वाटतात. तू त्यांना जवळ
जवळ देवच बनवलेस आिण तू लोकांना गौरवाचे आिण मानाचे मुकुट
चढिवतोस. 6तू लोकांना तू िनमार्ण केलेल्या सवर् गोष्टींचे अिधपत्य
िदलेस. 7लोक मेंढ्या, गाय, बलै आिण रानातले वन्य पशू यांच्यावर
राज्य करतात. 8 ते आकाशातल्या पक्ष्यांवर आिण सागरात पोहणाऱ्या
माशावर राज्य करतात. 9परमेश्वरा, आमच्या स्वामी तुझे नाव
पृथ्वीवरील सवर् नावात अितशय चांगले आहे, अद्भतु आहे.

मी अगदी मनापासून परमेश्वराची स्तुती करतो. परमेश्वरा, तू
ज्या अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस त्याबद्दल मी सांगेन. 2तू मला
खूप सुखी करतोस. सवर्शिक्तमान देवा, मी तुझ्या नामाचा

मिहमा गातो. 3माझे शत्रू तुझ्यापासून दरू जाण्यासाठी पळाले. परतंु ते
पडले आिण त्यांचा नाश झाला. 4तू सगळ्यात न्यायी आहेस तू तुझ्या
िंसहासनावर न्यायाधीश म्हणून बसलास. परमेश्वरा, तू माझे गाऱ्हाणे
ऐकलेस आिण तू माझा न्यायिनवाडा केलास. 5तू दसुऱ्या लोकांवर
टीका केलीस. परमेश्वरा, तू त्यांचा नाश केलास. तू त्यांची नावे िजवंत
माणसांच्या यादीतून कायमची पुसून टाकलीस. 6शत्रूचा िनपात झाला
परमेश्वरा, तू त्यांच्या शहरांचा नाश केलास. आता केवळ पडकी घर ेउभी
आहेत त्या दषु्ट लोकांच्या आठवणी खातर आता काहीही िशल्लक उरले
नाही. 7परतंु परमेश्वर अनतं काळ राज्य करतो. त्याने त्याचे राज्य
सामथ्यर्वान बनवले आहे, हे त्याने जगात न्यायव्यवस्था यावी म्हणून

केले. 8परमेश्वर पृथ्वीवरील सवार्ंनाच न्यायाने वागवतो आिण सवर्
देशांनाही तो एकाच मापाने तोलतो. 9खूप लोक सापळ्यात अडकले
आिण दखुी झाले कारण त्यांच्या पुढे असंख्य संकटे होती. संकटांच्या
ओझ्याखाली ते लोक चेंगरले गेले आहेत. परमेश्वरा, त्यांना आश्रयदेणारी
एक चांगली जागा तू बन. 10ज्या लोकांना तुझे नाव माहीत आहे ते
तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात. परमेश्वरा, जर लोक तुझ्याकडे आले, तर
त्यांना मदत केल्यािशवाय परत पाठवू नकोस. 11सीयोनमध्ये
राहाणाऱ्या लोकांनो, तुम्ही परमेश्वराची स्तुती करा. परमेश्वराने ज्या
महान गोष्टी केल्या त्याबद्दल इतर देशांना सांगा. 12 जे परमेश्वराकडे
मदतीसाठी गेलेत्यांची आठवण त्याने ठेवली त्या गरीब लोकांना मदतीची
याचना केली आिण परमेश्वर त्यांना िवसरला नाही. 13मी देवापाशी ही
प्राथर्ना केली “परमेश्वरा माझ्यावर दया कर, बघ माझे शत्रू मला त्रास देत
आहेत. माझे ‘मृत्यूच्या दारा’ पासून रक्षण कर. 14नतंर यरुशलेमच्या
द्वारात परमेश्वरा, मी तुझी स्तुती गाईन. तू माझे रक्षण केलेस म्हणून मी
खूप आनदंात असेन.” 15ती 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. 16परमेश्वराने 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. 18कधी कधी देव संकटात असलेल्यांना िवसरतो असे वाटते.
त्या गरीबांना काही आशा नाही असेही वाटते. परतंु देवत्यांना कायमचा
कधीच िवसरत नाही. 19परमेश्वरा, ऊठ आिण राष्ट्र ांचा न्याय कर. आपण
सामथ्यर्वान आहोत असा िवचार लोकांना करु देऊ नकोस. 20लोकांना
धडा िशकव. आपण केवळ माणसे आहोत हे त्यांना कळू दे.

परमेश्वरा, तू इतक्या दरू का राहतोस? संकटात पडलेले
लोक तुला पाहू शकत नाहीत. 2गिर्वष्ठ आिण दषु्ट लोक
वाईट योजना आखतात. आिण गरीब लोकांना त्रास देतात.

3दषु्ट लोक आपल्याला हव्या असलेल्या गोष्टींबद्दल बढाया मारतात.
आधाशी लोक देवाला शाप देतात. अशा रीतीने दषु्ट लोक आपण
परमेश्वराला तुच्छ मानतो असे दाखवून देतात. 4वाईट लोक देवाची
प्राथर्ना न करण्याइतके गिर्वष्ठ आहेत ते त्यांच्या सवर् वाईट योजना
आखतात आिण जगात देवच नसल्यासारखे वागतात. 5दषु्ट लोक
नेहमीच काहीतरी वेडे वाकडे करीत असतात. देवाचे िनयम आिण
शहाणपणाच्या गोष्टी त्यांच्या लक्षात देखील येत नाहीत. देवाचे शत्रू
त्यांच्या िशकवण्याकडे लक्ष देत नाहीत. 6आपले 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.
12परमेश्वरा, ऊठ! आिण काहीतरी कर. देवा, दषु्टांना िशक्षा कर गरीबांना
िवसरु नकोस. 13वाईट लोक देवािवरुध्द का जातात? कारण देव
आपल्याला िशक्षा करणार नाही असे त्यांना वाटते. 14परमेश्वरा, ते लोक
अितशय दषु्ट आिण वाईट गोष्टी करतात ते तू बघतोस तू त्याकडे लक्ष दे
आिण काहीतरी कर. संकटांनी िपडलेले लोक तुझ्याकडे मदतीसाठी
येतात. परमेश्वरा, िनराधारला मदत करणारा तूच एक आहेस. म्हणून
त्यांना मदत कर. 15परमेश्वरा, दषु्टांचे िनदार्लन कर. 16 त्या लोकांना
तुझ्या भूमीतून घालवून दे. 17परमेश्वरा, गरीबांना काय हवे ते तू ऐकलेस.
त्यांची प्राथर्ना ऐक आिण त्यांना काय हवे ते दे. 18परमेश्वरा आई बाप
नसलेल्या पोरक्या मुलांचे रक्षण कर. दखुी लोकांना आणखी कष्ट
सोसायला लावू नकोस. दषु्टांना इथे राहायला भीती वाटेल इतके त्यांना
घाबरवून
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माझा परमेश्वरावर िवश्वास आहे, मग तू मला पळून जाऊन
लपावयास का सांिगतलेस? तू मला म्हणालास
“पक्ष्यासारखा उडून तुझ्या डोंगरावर जा.” 2दषु्ट लोक

िशकाऱ्यासारखे असतात. ते अधंारात लपून बसतात. ते धनुष्याची दोरी
खेचतात. ते त्यांचा बाण लक्ष्यावर रोखतात आिण तो चांगल्या आिण
सत्यवादी माणसाच्या ह्दयात सरळ सोडतात. 3 त्यांनी सगळ्या
चांगल्या गोष्टींचाअसा नाश केला तर काय होईल? मग चांगली माणसे
काय करतील?. 4परमेश्वर 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. 5परमेश्वर चांगल्या लोकांचा
शोध घेतो. दषु्टांना दसुऱ्यांना त्रास द्यायला आवडते आिण परमेश्वर अशा
दषु्ट लोकांचा ितरस्कार करतो. 6तो त्यांच्यावर जळते िनखार ेआिण तप्त
गधंक ओतेल. दषु्टांना फक्त तप्त आिण चटका देणारा वाराच िमळेल.
7परतंु परमेश्वर चांगला आहे आिण चांगले कृत्य करणार ेलोक त्याला
आवडतात. चांगले लोक त्याच्याजवळ असतील आिण त्याचे दशर्न
घेतील.

परमेश्वरा, मला वाचव! सवर् चांगले लोक आता गेले आहेत.
आता पृथ्वीवर खराखूरा भक्त उरलेला नाही. 2लोक
त्यांच्या शेजाऱ्यांशी खोटे बोलतात. प्रत्येकजण शेजाऱ्याची

खोटी स्तुती करुन त्याला चढवतो. 3परमेश्वराने खोटे बोलणार ेते ओठ
कापून टाकले पािहजेत परमेश्वराने मोठमोठ्या गोष्टी सांगणाऱ्या जभा
छाटून टाकल्या पािहजेत. 4 ते लोक म्हणतात, “आम्ही योग्य प्रकारे
खोटे बोलून मोठे होऊ कसे बोलायचे ते आम्हाला समजते म्हणून
आमचा कोणीही मालक होऊ शकणार नाही.” 5परतंु 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.” 6परमेश्वराचे शब्द खरे
आिण शुध्द आहेत. ते अग्रीत िवतळवलेल्या चांदी सारखे शुध्द आहेत.
ते सात वेळा िवतळवलेल्या चांदी सारखे शुध्द आहेत. 7परमेश्वरा, 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 स्वस्तअसतात.

परमेश्वरा, तू मला आणखी िकती काळ िवसरुन जाणार
आहेस? तू मला कायमचाच िवसरणार आहेस का? िकती
काळापयर्ंत तू माझा स्वीकार करायला नकार देणार आहेस?

2तू मला िवसरला आहेस की नाही याबद्दल मी िकती काळ संभ्रमात
राहू! माझ्या ह्दयातले हे दखु मी िकती काळ सोसू? माझे शत्रू माझ्यावर
आणखी िकती काळापयर्ंत िवजय िमळवणार आहेत? 3परमेश्वरा, माझ्या
देवा, माझ्याकडे बघ. माझ्या प्रश्नांचे उत्तर दे. मला उत्तर कळू दे. नाही
तर मी मरुन जाईन. 4जर तसे घडले तर माझा शत्रू म्हणेले, “मी
त्याच्यावर िवजय िमळवला” माझ्या शत्रूने जर माझा पराभव केला तर तो
खूष होईल. 5परमेश्वरा, मी तुझ्या प्रेमाखातर तुझ्या मदतीची अपेक्षा
केली. तू मला वाचवलेस आिण मला सुखी केलेस. 6मी 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. 2परमेश्वर स्वगार्तून

खाली पाहात होता. त्याला शहाणे लोक शोधायचे होते शहाणेलोक
मदतीसाठी देवाकडे वळतात. 3परतंु प्रत्येकजण देवापासून दरू गेला
आहे. सवर्लोक वाईट झाले आहेत. एकही माणूस चांगली गोष्ट करत
नव्हता. 4दषु्टांनी माझ्या माणसांचा नाश केला. दषु्टांना देव माहीत नाही.
त्यांच्याकडे खायलाखूप 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. 6परतंु 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.

परमेश्वरा, तुझ्या पिवत्र तबंूत कोण राहू शकेल? तुझ्या पिवत्र
डोंगरावर कोण राहील? 2जो माणूस शुध्द जीवन जगतो,
चांगल्या गोष्टी करतो, अगदी मनापासून सत्य बोलतो तोच

माणूस तुझ्या डोंगरावर राहू शकेल. 3तशा प्रकारचा माणूस दसुऱ्यांबद्दल
वाईट बोलत नाही तो स्वतच्या कंुटुबािवषयी लािजरवाणे असे काही
सांगत नाही. त्यांना त्रास होईल असे काही करत नाही. तो त्याच्या
शेजाऱ्याशी वाईट वागत नाही. 4तो माणूस देवाची हेटाळणी करणाऱ्या
माणसाबद्दल आदर दाखवीत नाही. परतंु तो जे लोक परमेश्वराची सेवा
करतात अशा सवार्ंचा आदर करतो. त्याने जर शेजाऱ्याला वचन िदले
असेल, तर तो त्या वचनाला जागतो. 5जर 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.

देवा, माझे रक्षण कर कारण मी तुझ्यावर अवलबंून आहे.
2मी परमेश्वराला म्हणालो “परमेश्वरा, तू माझा प्रभु आहेस
माझ्याकडे असलेली प्रत्येक चांगली गोष्ट मला तुझ्याकडून

िमळाली आहे” 3परमेश्वर त्याच्या पृथ्वीवरील भक्तांसाठी अनेक अद्भतु
गोष्टी करतो. परमेश्वर त्या लोकांवर खरोखरच प्रेम करतो हे तो दाखवतो.
4परतंु जे लोक उपासनेसाठी दसुऱ्या देवाकडे वळतात त्यांना द:ुख
भोगावे लागते. ते त्या मूतीर्ना रक्ताची भेट देतात. मी त्यात सहभागी
होणार नाही. मी त्या मूतीर्ंची नावेसुध्दा घेणार नाही. 5माझा वाटा आिण
प्याला परमेश्वराकडूनच येतो. परमेश्वरा, तू माझा सांभाळ करतोस तुच
मला माझा वाटा देतोस. 6माझा वाटा फारच अद्भतू आहे माझे वतन
संुदर आहे. 7मी परमेश्वराची स्तुती करतो कारण त्याने मला चांगले
िशकवले रात्रीच्या वेळी मला अगदी आतल्या गाभ्यातून आज्ञा
िमळाल्या. 8मी परमेश्वराला नेहमी माझ्या पुढे ठेवतो आिण मी त्याची
उजवी बाजू कधीही सोडणार नाही. 9 त्यामुळे माझे ह्दय आिण माझा
आत्मा आनदंीत राहील माझे शरीरही सुरिक्षत असेल. 10का? कारण
परमेश्वरा, तू माझ्या आत्म्याला मृत्यलुोकात राहू देणार नाहीस. तुझ्याशी
इमानदार असणाऱ्याला तू थडग्यात सडू देणार नाहीस. 11तू मला नीट
कसे जगावे ते िशकवशील परमेश्वरा, केवळ तुझ्या सािन्नध्यात असणेही
संपूणर् समाधान देणार ेअसेल. तुझ्या उजव्या बाजूला राहण्याने कायमचे
समाधान लाभेल.

परमेश्वरा, न्यायासाठी, प्रामािणकपणासाठी माझी प्राथर्ना
ऐक. माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे. माझी खरी प्राथर्ना ऐक. 2तू
माझ्या बाबतीत योग्य ते िनणर्य घेशील. तू सत्य बघू

शकतोस. 3तू माझ्या ह्दयात 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. 5मी 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 उतर ि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. 8तुझ्या डोळ्यातल्या बुब्बुळाप्रमाणे माझे रक्षण कर. मला
तुझ्या पखंाच्या सावली खाली लपव. 9परमेश्वरा, 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 स्वत:च्याच 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. 13परमेश्वरा, ऊठ! आिण शत्रूकडे जा.
त्यांना शरण यावयास लाव. तुझ्या तलवारीचा उपयोग कर. आिण मला
दषु्टापासून वाचव. 14परमेश्वरा, तुझ्या शक्तीचा उपयोग करुन, या दषु्टांना
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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. 15मी न्यायासाठी प्राथर्ना
केली. म्हणून परमेश्वरा, मी तुझा चेहरा बघेन आिण तुला बघून मी पूणर्
समाधानी होईन.

तो म्हणाला, “परमेश्वरा, तू माझे सामथ्यर् आहेस मी तुझ्यावर
प्रेम करतो.” 2परमेश्वर 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. 4माझे शत्रू
मला मारण्याचा प्रयत्न करीत होते. मृत्यूच्या दोऱ्या माझ्या भोवती होत्या
मृत्यलुोकात नेणाऱ्या पुरात मी सापडलो होतो. 5थडग्याच्या दोऱ्या
माझ्या भोवती होत्या. मृत्यूचा सापळा माझ्या पुढ्यात होता.
6सापळ्यात अडकल्यावर मी परमेश्वराचा धावा केला. होय, मी देवाला
माझ्या मदतीसाठी बोलावले. देव त्याच्या मिंदरात होता. त्याने माझा
आवाज ऐकला. त्याने माझी मदतीची हाक ऐकली. 7पृथ्वी हादरली
आिण कंिपत झाली. स्वगार्चा पाया हादरला. का? कारण परमेश्वर क्रोिधत
झाला होता. 8 देवाच्या नाकातून धूर आला देवाच्या तोंडातून अग्रीच्या
ज्वाळा िनघाल्या. त्याच्या अगंातून िठणग्या उडाल्या. 9परमेश्वराने
आकाश फाडले आिण तो खाली आला तो घट् काळ्या ढगावर उभा
रािहला. 10परमेश्वर उडत होता तो उडणाऱ्या करुबावर आरुढ होऊन
वाऱ्यावर उंच उडत होता. 11परमेश्वर त्याच्या सभोवती तबंूसारख्या
पसरलेल्या काळ्या ढगात लपला होता. तो गडगडणाऱ्या दाट ढगात
लपला होता. 12नतंर देवाचे चमचमते तेज ढगातून बाहेर पडले. तेथे
गारा पडल्या आिण िवजांचा चमचमाट झाला. 13परमेश्वराने ढगामधून
गडगडाट केला, त्या सवर्शिक्तमान देवाने आपला आवाज ऐकवला तेथे
गारा पडल्या आिण िवजांचा कडकडाट झाला. 14परमेश्वराने त्याचे बाण
सोडले आिण शत्रूची दाणादाण उडाली परमेश्वराने िवजेचे लोळ फेकून
लोकांची त्रेधा उडवली. 15परमेश्वरा, तू धमकावून बोललास आिण
सोसाट्याचा वारा तुझ्या मुखातून बाहेर पडला पाणी हटवले गेले आिण
आम्हाला समुद्राचा तळ िदसू शकला. आम्हाला पृथ्वीचा पाया बघता
आला. 16परमेश्वर वरुन खाली आला आिण त्याने माझे रक्षण केले.
परमेश्वराने मला धरले आिण खोल पाण्यातून (संकटांतून) बाहेर काढले.
17माझे शत्रू माझ्यापेक्षा शिक्तमान होते. ते लोक माझा ितरस्कार करीत
होते माझे शत्रू मला खूप भारी होते म्हणून देवाने माझे रक्षण केले. 18मी
संकटात असताना शत्रूंनी हल्ला केला. परतंु माझ्या मदतीसाठी परमेश्वर
तेथे होता. 19परमेश्वर माझ्यावर प्रेम करतो. म्हणून त्याने माझी सुटका
केली. तो मला सुरिक्षत जागी घेऊन गेला. 20मी िनरपराध असल्यामुळे
परमेश्वर मला माझे बक्षीस देईल मी काही चूक केली नाही म्हणून तो
माझ्यासाठी चांगल्या गोष्टी करले. 21का? कारण मी परमेश्वराची आज्ञा
पाळली मी माझ्या देवािवरुध्द पाप केले नाही. 22परमेश्वराच्या सवर्
िनणर्यांची मी नेहमी आठवण ठेवतो. मी त्याचे िनयम पाळतो. 23मी
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. 25परमेश्वरा, 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. 26परमेश्वर, जे लोक चांगले आिण
शुध्द असतात त्यांच्याशी तू चांगला आिण शुध्द असतोस परतंु अगदी
नीच आिण कुिटल असणान्यांना तू नामोहरण करतोस. 27परमेश्वरा, तू
दीनांना मदत करतोस पण तू गिर्वष्ठांना खाली पाहायला लावतोस.
28परमेश्वरा, तू माझा िदवा लावतोस देव माझ्या भोवतालचा अधंार
उजळतो. 29परमेश्वरा, 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. 31परमेश्वराखेरीज

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.
36माझ्या पायांना आिण घोट्यांना तू शक्ती िदलीस. त्यामुळे मी न पडता
चालू शकलो. 37नतंर मी माझ्या शत्रूंचा पाठलाग करु शकतो आिण
त्यांना पकडू शकतो त्यांचा नायनाट झाल्यािशवाय मी परत येणार नाही.
38मी माझ्या शत्रूंचा पराभव करीन. ते पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत.
माझे सगळे शत्रू माझ्या पायाखाली असतील. 39 देवा, तू मला यधु्दात
शिक्तमात बनवलेस तू माझ्या शत्रूंना माझ्यासमोर पडायला लावलेस.
40तू मला माझ्या शत्रूची मान धरायची संधी िदलीस आिण मी माझ्या
शत्रूचा संहार केला. 41माझ्या शत्रूंनी मदतीसाठी हाका मारल्या परतंु
तेथे त्यांचे रक्षण करायला कोणीच नव्हते. त्यांनी परमेश्वराला सुध्दा
बोलावले पण त्याने उत्तर िदले नाही. 42मी माझ्या शत्रूचे मारुन तुकडे
केले. त्यांची अवस्था वाऱ्यावर उडणाऱ्या धुळीप्रमाणे झाली मी त्यांचे
लहान लहान तुकडे केले. 43माझ्याशी 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. 46परमेश्वर ि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. 48परमेश्वरा, तू माझी माझ्या शत्रूंपासून सुटका केलीस जे
लोक माझ्यािवरुध्द उभे रािहले त्यांचा पराभव करण्यासाठी तू मला
मदत केलीस. तू मला कू्रर माणसांपासून वाचवलेस. 49परमेश्वरा, म्हणून
मी तुझी स्तुती करतो म्हणून मी तुझ्या नावाचे देशांत गुणगान गातो.
50परमेश्वर त्याच्या राजाला अनेक यधु्द िंजकायला मदत करतो तो
त्याने िनवडलेल्या राजाला आपले खर ेप्रेम देतो. तो दावीदाशी आिण
त्याच्या वंशजांशी कायमचा प्रामािणक राहील.

स्वगर् देवाचा मिहमा गातात. आिण आकाश देवाने आपल्या
हाताने ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत त्या दाखवते.
2प्रत्येक नवा िदवस त्या गोष्टींबद्दल अिधक काही सांगतो

आिण प्रत्येक रात्र देवाच्या सामथ्यार्ची अिधकािधक रुपे दाखवते.
3तुम्हांला एखादे भाषण िंकवा शब्द खरोखरच ऐकू येत नाही. तुम्हांला
ऐकू येण्यासारखा एखादा आवाज ते करीत नाहीत. 4परतंु त्यांचा
“आवाज” सवर् जगभर जातो त्यांचे “शब्द” पृथ्वीच्या टोकापयर्ंत जातात.
आकाश म्हणजे जणू सूयार्चे घरच आहे. 5सूयर् त्याच्या झोपायच्या
खोलीतून आनदंी नवऱ्या मुलासारखा बाहेर येतो. सूयर् त्याच्या
पिरक्रमेची सुरुवात अधीर झालेल्या एखाद्या धावपटू सारखी करतो.
6सूयर् आकाशाच्या एका कोपऱ्यापासून सुरुवात करतो आिण तो
आकाशाच्या दसुऱ्या टोकापयर्ंत जातो. त्याच्या उष्णतेपासून काहीही
लपून राहू शकत नाही. परमेश्वराची िशकवणही तशीच आहे.
7परमेश्वराची िशकवण अितशय योग्य आहे. ती देवाच्या लोकांना शक्ती
देते. परमेश्वराच्या करारावर िवश्वास ठेवणे शक्य आहे. त्यामुळे मूखर्
लोकांना शहाणे बनण्यास मदत होते. 8परमेश्वराचे िनयम योग्य आहेत ते
लोकांना सुखी करतात परमेश्राच्या आज्ञा चांगल्या आहेत त्या लोकांना
जीवन जगण्याचा योग्य मागर् दाखवतात. 9परमेश्वराची भीती शुध्द आहे.
ती अखडं सहन करावी लागेल. परमेश्वराचे िनणर्य चांगले आिण योग्य
आहेत. ते संपूणर्त बरोबर आहेत. 10परमेश्वराची िशकवण अितशय शुध्द
अशा सोन्यापेक्षा ही िंकमती आहे. ती मधाच्या पोळ्यातून िमळणाऱ्या,
शुध्द मधापेक्षाही गोड आहे. 11परमेश्वराच्या िशकवणी नेत्याच्या
सेवकाला इशारा िदला. चांगल्या गोष्टींचे पालन केल्यामुळे चांगले फळ
िमळते. 12कोणालाही आपल्या सगळ्या चुका िदसू शकत नाहीत.
म्हणून मला गुप्त पाप करु देऊ नकोस. 13परमेश्वरा, 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 होईनआणी
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माझ्या पापांपासून मुक्त होईन. 14माझ्या शब्दांनी आिण माझ्या
िवचांरांनी तुला आनदं व्हावा असे मला वाटते. परमेश्वरा, तू माझा खडक
आहेस. मला वाचवणारा फक्त तूच आहेस.

जेव्हा तुम्ही संकटात असाल तेव्हा परमेश्वर तुमच्या हाकेला
धावून येवो याकोबाचा देव तुमच्या नावाला महत्वप्रास करुन
देवो. 2 देव त्याच्या पिवत्र स्थानातून तुम्हाला मदत पाठवो.

तो तुम्हाल िसयोनातून साहाय्य करो. 3तुम्ही देवाला जे जे होमबली
अपर्ण केले त्याची त्याला आठवण राहो तुमचे सवर् त्याग तो स्वीकारो.
4तुम्हाला 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. 6परमेश्वर
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. 7काही लोक त्यांच्या रथांवर भरवंसा ठेवतात आिण
काही आपल्या सनै्यावर ि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. 9परमेश्वराने त्या िनवडलेल्या
राजाला वाचवले. देवाने िनवडलेल्या राजाने मदतीसाठी हाक मारली
आिण देवाने उत्तर िदले.

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.
3परमेश्वरा, 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 संपणारे
िचरजंीव आयषु्य िदलेस. 5तू 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. 9भट्टीतली आग अनेक
वस्तू जाळू शकते. परमेश्वरा, तू जेव्हा राजाबरोबर असतोस तेव्हा तो
भट्टीसारखा असतो. त्याचा क्रोध अग्रीसारखा जळतो आिण तो त्याच्या
शत्रूंचा नाश करतो. 10 त्याच्या शत्रूंच्या कुटंुबाचा नाश होईल ते
पृथ्वीवरुन िनघून जातील. 11का? कारण परमेश्वरा, त्या लोकांनी
तुझ्यािवरुध्द वाईट गोष्टींची योजना आखली परतंु ते यशस्वी झाले
नाहीत. 12परमेश्वरा, 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.

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. 2माझ्या 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. 4आमच्या 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. 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.
7माझ्याकडे 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. 10मी 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. 12माझ्याभोवती लोक आहेत
ते बळकट बलैासारखे माझ्या चहू बाजूला आहेत. 13प्राण्यांवर गुरगुर
करणाऱ्या वत्यांना फाडणाऱ्या िंसहासारखे त्यांचे तोंड उघडे आहे.
14माझी 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 हातापायालाजखमा केल्या आहेत. 17मला
माझी हाडे िदसू शकतात. लोक माझ्याकडे टक लावून पाहतात आिण
पाहातच राहतात. 18 ते माझे कपडे त्यांच्यात वाटून टाकतात आिण
माझ्या लांब झग्यासाठी त्यांनी िजठ्या टाकल्या आहेत. 19परमेश्वरा,
मला सोडून जाऊ नकोस तूच माझी शक्ती हो, लवकर ये आिण मला
मदत कर. 20परमेश्वरा माझे आयषु्य तलवारी पासून वाचव माझे
मौल्यवान आयषु्य त्या कुत्र्यांपासून वाचव. 21 िंसहाच्या जबड्यापासून
माझे रक्षण कर. बलैाच्या िंशगापासून माझे रक्षण कर. 22परमेश्वरा, 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. 24का? 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. 25परमेश्वरा, मोठ्या सभेतले माझे गुणगान तुझ्यापासूनच
आले. त्या सगळ्या भक्तांसमोर मी ज्या ज्या गोष्टींचे वचन िदले त्या सवर्
मी करीन. 26गरीब लोक खातील आिण समाधानी राहातील. जे लोक
परमेश्वराला शोधत आहे, त्यांनी त्याची स्तुती करावी. तुमचे ह्दय सदवै
आनदंी राहो. 27दरूदरूच्या परदेशातील लोकांना परमेश्वराची आठवण
येवो. आिण ते परमेश्वराकडे परत येवोत. सगळ्या परक्या देशांतील लोक
परमेश्वराची उपासना करोत. 28का? कराण परमेश्वराच राजा आहे तो
सगळ्या देशांवर राज्य करतो. 29बलवान 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.
30आिण भिवष्यात आपले वंशज परमेश्वराची सेवा करतील. लोक
त्याच्यािवषयी सवर्काळ सांगत राहातील. 31परमेश्वराने खरोखरच ज्या
चांगल्या गोष्टी केल्याआहेत त्या िवषयी प्रत्येक िपढी पुढच्या िपढीला
सांगेल.

परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला
नेहमी िमळत राहील. 2तो मला िहरव्या कुरणात झोपू देतो.
तो मला संथ पाण्याजवळ नेतो. 3तो त्याच्या नावाच्या

भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला
आहे हे दाखवण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मागार्ने नेतो. 4मी जरी
थडग्यासारख्याभयाण अधंकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला
कसल्याही संकटाचे भय वाटणार नाही का? कारण परमेश्वरा, तू
माझ्याबरोबर आहेस. तुझी काठी आिण आकडी माझे सांत्वन करतात.
5परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शतं्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या
डोक्यावर तेल घातलेस माझा प्याला आता भरुन वाहू लागला आहे.
6माझ्या उरलेल्या आयषु्यात चांगुलपणा आिण दया सदवै माझ्या
बरोबर असतील. आिण मी परमेश्वराच्या मिंदरात अनतंकाळापयर्ंत बसेन.

पृथ्वी आिण ितच्यावरील सवर् काही परमेश्वराचे आहे. जग
आिण जगातील सवर् लोक परमेश्वराचे आहेत. 2परमेश्वराने
पाण्यावर पृथ्वी िनमार्ण केली. ती त्याने नद्यांवर िनमार्ण
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केली. 3परमेश्वराच्या डोंगरापयर्ंत कोण जाऊ शकेल? परमेश्वराच्या
पिवत्र मिंदरात कोण उभा राहू शकतो? 4 ितथे कोण उपासना करु
शकतो? ज्या लोकांनी वाईट कृत्ये केली नाहीत, ज्यांचे ह्दय 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. 5चांगले 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. 8तो गौरशाली 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.
10तो गौरवशाली राजा कोण आहे? सवर्शिक्तमान परमेश्वरच तो राजा
आहे तोच तो गौरवशाली राजा आहे.

परमेश्वरा, मी स्वतला 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. 4परमेश्वरा तुझे मागर् आत्मसात
करण्यासाठी मला मदत कर. मला तुझे मागर् िशकव. 5मला मागर् दाखव
आिण मला तुझे सत्य िशकव तू माझा देव आहेस, माझा तारणारा आहेस
मी रोज तुझ्यावर िवश्वास टाकतो. 6परमेश्वरा, माझ्याशी दयाळू राहायचे
लक्षात असू दे तुझ्याजवळचे नेहमीचे कोवळे प्रेम मला दाखव. 7माझे
पाप आिण तरुणपणी मी ज्या वाईट गोष्टीकेल्या त्या लक्षात ठेवू नकोस
परमेश्वरा, तुझ्या चांगल्या कीतीर्साठी माझी प्रेमाने आठण ठेव. 8परमेश्वर
खरोखरच चांगला आहे. तो पापी माणसांना जगण्यासाठी योग्यमागर्
दाखवतो. 9तो दीन माणसांना त्यांचे मागर् दाखवतो तो त्यांचे
न्यायीपणाने नेतृत्व करतो. 10 जे लोक परमेश्वराचे करार आिण वचने
पाळतात त्यांच्याशी तो सच्चा आिण दयाळू असतो. 11परमेश्वरा, मी
अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या. परतंु तुझा चांगुलपणा दाखवण्यासाठी तू
मला त्याबद्दल क्षमा केलीस. 12जर एखाद्याने परमेश्वराच्या मागार्ने
जायचे ठरवले तर देव त्याला उत्तम रीतीने कसे जगायचे ते दाखवील.
13तो माणूस चांगल्या गोष्टींचे सुख उपभोगील आिण त्याची मुले देवाने
त्याला जी जमीन द्यायचे वचन िदले होते त्या जिमनीचे मालक बनतील.
14परमेश्वर त्याचे रहस्य त्याच्या भक्तांना सांगतो. तो त्याच्या भक्तांना
त्याचे करार िशकवतो. 15मी नेहमी परमेश्वराकडे मदतीसाठी दृष्टी
वळवतो. तो नेहमी माझी संकटातून मुक्तता करतो. 16परमेश्वरा, मी
द:ुखा एकाकी आहे. माझ्याकडे वळ व मला दया दाखव. 17माझी
माझ्या संकटांतून मुक्तता कर. माझ्या समस्या सोडवण्यासाठी मला
मदत कर. 18परमेश्वरा, माझ्या यातांनकडे व संकटांकडे पाहा. मला
माझ्या सवर् पापांबद्दल क्षमा कर. 19माझ्या 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.

परमेश्वरा, माझा न्याय कर. मी सच्चे आयषु्य जगलो हे िसध्द
कर. मी परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे कधीही सोडले नाही.
2परमेश्वरा, माझी चौकशी कर माझी परीक्षा घे. माझ्या

ह्दयात आिण मनात अगदी जवळून पाहा. 3मी नेहमीच तुझे कोवळे प्रेम
बघतो. मी तुझ्या सत्याच्या आधाराने जगतो. 4मी कपटी लोकांबरोबर
जात नाही, मी ढोंगी लोकांची कधीही संगत धरीत नाही. 5मी त्या
दषु्टांच्या टोळीचा ितरस्कार करतो. मी त्या दषु्टांच्या टोळीत कधीही
सामील होणार नाही. 6परमेश्वरा, मी हात स्वच्छ धुवून तुझ्या वेदीजवळ
आलो आहे. 7परमेश्वरा, मी तुझे स्तुतीपर गाणे गातो तू ज्या ज्या
आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहे सत्यांची गाणी मी गातो. 8परमेश्वरा,
मला तुझे मिंदर आवडते. मला तुझा तेजस्वी तबंू आवडतो. 9परमेश्वरा,
मला पाप्यांच्या यादीत बसवू नकोस. त्या खनु्यांबरोबर मला मारु

नकोस. 10 ते लोक इतरांना फसवतील. वाईट गोष्टी करण्यासाठी ते
पसैाही घेतील. 11परतंु मी िनरपराध आहे. म्हणून देवा माझ्यावर दया
करआिण मला वाचव. 12मी सवर् धोक्यांपासून सुरिक्षत आहे. परमेश्वरा,
तुझे भक्त भेटतात तेव्हा मी तुझी स्तुती करतो.

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. 2माझे शत्रू जेव्हा माझ्यावर कदािचत्
हल्लाकरतील ते कदािचत् माझ्या शरीराचा नाशकरायचा प्रयत्न करतील.
माझे शत्रू माझ्यावर हल्ला करुन माझा नाश करण्याचा प्रयत्न करतील.
3परतंु माझ्या सभोवती सनै्य असले तरी मी घाबरणार नाही. यधु्दात
लोकांनी माझ्यावर हल्ला केला तरी मी घाबरणार नाही. का? कारण माझा
परमेश्वरावर िवश्वास आहे. 4मला 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.ं” 5मी संकटात सापडलो की परमेश्वर
माझे रक्षण करील. तो मला त्याच्या तबंूत लपवेल तो मला त्याच्या
सुरिक्षत जागी नेईल. 6माझ्या 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.
7परमेश्वरा, माझा आवाज ऐक मला उत्तर दे. माझ्याशी दयेने वाग.
8परमेश्वरा मला तुझ्याशी बोलायचे आहे. मला अगदी माझ्या ह्दयातून
तुझ्याशी बोलायचे आहे. परमेश्वरा, मी तुझ्यासमोर तुझ्याशी बोलायला
आलो आहे. 9परमेश्वरा, 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.
10माझे आईवडील मला सोडून गेले. परतंु परमेश्वराने मला घेतले आिण
त्याचे बनवले. 11परमेश्वरा, मला शत्रू आहेत म्हणून तू मला तुझे मागर्
िशकव. मला योग्य गोष्टी करायला िशकव. 12मला माझ्या शत्रुंचा बळी
होऊ देऊ नको त्यांनी माझ्याबद्दल खोटेनाटे सांिगतले. मला दखु
देण्यासाठी त्यांनी माझ्याबद्दल खोटे सांिगतले. 13मला खरोखरच असा
िवश्वास वाटतो की मरण्याआधी मला परमेश्वराचा चांगुलपणा िदसेल.
14परमेश्वराच्या मदतीची वाट बघ. सामथ्यर्वान आिण धीट हो व
परमेश्वराच्या मदतीची वाट पहा.

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.
2परमेश्वरा, मी माझे बाहू उभारुन तुझ्यापिवत्र जागेकडे तोंड करुन
प्राथर्ना करतो. मी तुला साद घालीन त्यावेळी माझे ऐक माझ्यावर दया
दाखव. 3परमेश्वरा, 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. 4परमेश्वरा, ते लोक दसुऱ्यांचे वाईट करतात म्हणून त्यांचे
वाईट होऊ दे. त्यांना त्यांच्या कमार्प्रमाणे िशक्षा कर. 5वाईट लोकांना
परमेश्वराची चांगली कृत्ये कळत नाहीत. नाही, त्यांना ते कळू शकत
नाही. ते फक्त नाश करण्याचा प्रयत्न करतात. 6परमेश्वराची स्तुती कर.
त्याने माझी दयेसाठी केलेली प्राथर्ना ऐकली. 7परमेश्वर 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. 8परमेश्वर त्याने िनवडलेल्या लोकांचे रक्षण करतो. परमेश्वर त्याला
वाचवतो. परमेश्वर त्याची शक्ती आहे. 9 देवा, तुझ्या लोकांना वाचव जे
तुझे आहेत त्यांना आशीवार्द दे. त्याना वाट दाखव व त्यांना सदवै क्षमा
कर, त्यांना उचलून घे.

देवाच्या मुलांनो, परमेश्वराची स्तुती करा. त्याच्या गौरवाची
व सामथ्यार्ची स्तुती करा. 2परमेश्वाराची स्तुती करा आिण
त्याच्या नावाचा आदर करा. तुमच्या खास कपड्यात त्याची

उपासना करा. 3परमेश्वर समुद्रासमोर त्याचा आवाज चढवतो
गौरवशाली देवाचा आवाज समुद्रावरील मेघ गजर्नेसारखा वाटतो.
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4परमेश्वराच्या आवाजातून त्याची शक्ती कळते. त्याचा आवाज त्याचे
गौरव दाखवते. 5परमेश्वराच्या आवाजामुळे खूप मोठा देवदारुवृक्ष तुकडे
तुकडे होऊन पडतो. परमेश्वर लबोनानच्या देवदार वृक्षाचे तुकडे करतो.
6परमेश्वर लबोनानचा थरकाप उडवतो, तो छोट्या वासराप्रमाणे नाचत
आहे असे वाटते. िसयोर्न थरथरतो तो छोट्या करड्या प्रमाणे उड्या
मारत आहे असे वाटते. 7परमेश्वराचा आवाज िवजेच्या
चकचकाटासिहत आघात करतो. 8परमेश्वराचा आवाज वाळवंटाला
कंिपत करतो कादेशचे वाळवंट परमेश्वराच्या आवाजाने हादरते.
9परमेश्वराच्या आवाजाने हरणाला भीती वाटते तो जगंलांचा नाश
करतो. परतंु त्याच्या राजवाड्यात लोक त्याच्या महानतेची स्तुती
करतात. 10महापुराच्यावेळी परमेश्वर राजा होता आिण परमेश्वरच राजा
राहणार आहे. 11परमेश्वर त्याच्या लोकांचे रक्षण करो. परमेश्वर त्याच्या
माणसांना आशीवार्द देवो.

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. 2परमेश्वरा, माझ्या देवा मी तुझी प्राथर्ना केली आिण तू मला बरे
केलेस. 3तू मला थडग्यातून वर उचललेस तू मला जगू िदलेस तू मला
खड्यात 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. 6मी
जेव्हा सुरिक्षत व िनधार्स्त होतो तेव्हा मला कोणीच अपाय करणार नाही
असे वाटले. 7होय, 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. 9मी 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. 10परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक
आिण माझ्यावर दया कर. परमेश्वरा, मला मदत कर.” 11मी तुझी
प्राथर्ना केली आिण तू मला मदत केलीस. तू माझे रडणे नाचण्यात
बदलवलेस. तू माझे दखुाचे कपडे काढून टाकलेस आिण मला सुखात
गुडाळलेस. 12परमेश्वरा, माझ्या देवा मी तुझी सतत स्तुती करीन.
अगदीच िनशब्दता कधीच असू नये म्हणून मी हे करीन. तुझी स्तुती
करण्यासाठी नेहमीच कुणीतरी असेल. 13

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. 4माझ्या
शत्रूंनी माझ्यासमोर सापळा रचला आहे. त्यांच्या सापळ्यापासून मला
वाचव तूच माझी सुरिक्षत जागा आहेस. 5परमेश्वरा 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. 8तू माझ्या शत्रूंना मला घेऊन जाऊ देणार नाहीस तू मला
त्यांच्या सापळ्यातून मुक्त करशील. 9परमेश्वरा, माझ्यावर खूप संकटे
आली आहेत. म्हणून माझ्यावर दया कर. मी इतका दखुी कष्टी झालो
आहे की माझे डोळे क्षीण झाले आहे माझ्या पोटासह माझे आंतले
अवयव दखुत आहेत. 10माझ्या आयषु्याचा द:ुखात शेवट होणार आहे
माझी वषेर् सुस्कार टाकण्यात िनघून जाणार आहेत. माझी संकटे माझी
शक्ती िपऊन टाकत आहेत. माझी शक्ती मला सोडून जात आहे. 11माझे
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. 12मी हरवलेल्या हत्यारासारखा
आहे लोक मला पूणर्पणे िवसरुन गेले आहेत. 13लोक माझ्याबद्दल जे

भयकंर बोलतात ते मी ऐकतो. ते लोक माझ्यािवरुध्द गेले आहेत ते मला
मारण्याची योजना आखत आहेत. 14परमेश्वरा माझा तुझ्यावर िवश्वास
आहे. तूच माझा देव आहेस. 15माझे 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. 17परमेश्वरा, 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. 20वाईट 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. 21परमेश्वर धन्य
आहे! त्याने त्याचे माझ्यावरील खर ेप्रेम, शहर शत्रूंनी वेढलेले असताना
अत्यतं आश्चयर्कारक रीतीने व्यक्त केले. 22मी 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. 24परमेश्वराच्या मदतीची वाट बघत असणाऱ्या
लोकांनो बलवान व धयैर्वान व्हा.

ज्याच्या अपराधांना क्षमा केली गेली आहे तो अत्यतं सुखी
आहे ज्याचे अपराध पुसले गेले आहेत तो फार सुखी आहे.
2परमेश्वर ज्याला िनरपराध म्हणतो तो सुखी आहे. जो

स्वतचे 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. 5परतंु नतंर मी परमेश्वरा पुढे माझे
अपराध कबूल करण्याचा िनणर्य घेतला. परमेश्वरा, मी तुला माझे अपराध
सांिगतले. आिण तू मला माझ्या सवर् अपराधांबद्दल क्षमा केलीस. 6याच
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.
8परमेश्वर म्हणतो, “मी तुला आयषु्य कसे जगायचे यािवषयी मागर्दशर्न
करीन. मी तुझे रक्षण करीन आिण तुझा मागर्दशर्क होईन. 9 म्हणून
घोड्यासारखा वा गाढवासारखा मूखर् होऊनकोस, त्या प्राण्यांना
आवरण्यासाठी लगाम वापरायलाच हवा. या गोष्टीिशवाय ते प्राणी तुमच्या
जवळ येणार नाहीत.” 10वाईट लोकांना खूप द:ुख भोगावे लागेल, परतंु
जे परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात त्यांच्या भोवती देवाच्या खऱ्या प्रेमाचे
कडे आहे. 11चांगल्या 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. 2वीणा वाजवून परमेश्वराचे
स्तवन करा. दहा तारांच्या वीणेवर परमेश्वराचे गुणगान गा.

3 त्याच्यासाठी नवे गाणे गा. आनदंीहून चांगल्या रीतीने वाजवा.
4 देवाचा शब्द खरा असतो तो जे काही करतो त्यावर तुम्ही िवसंबून राहू
शकता. 5 देवाला चांगलुपणा आिण न्यायीवृत्ती आवडते. परमेश्वराने
पृथ्वी त्याच्या प्रेमाने भरुन टाकली. 6परमेश्वराने 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. 8पृथ्वीवरील प्रत्येकाने परमेश्वराची
भीती बाळगली पािहजे आिण त्याला मान िदला पािहजे या जगात
राहणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला भ्यायला पािहजे. 9का? देव फक्त आज्ञा
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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. 11परतंु परमेश्वराचा उपदेश सदवै
चांगला असतो त्याच्या योजना िपढ्यािन्पढ्या चांगल्या असतात.
12ज्या लोकांचा देव परमेश्वर आहे ते लोक सुखी आहेत. देवाने त्यांची
िवशेष माणसं म्हणून िनवड केली. 13परमेश्वराने 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 स्व:तच्या सामथ्यार्ने सुरिक्षत राहू शकत नाही. शूर सिैनक
त्याच्या स्व:तच्या शक्तीमुळे सुरिक्षत राहू शकत नाही. 17घोडे यधु्दात
िवजय िमळवू शकत नाहीत. त्यांची शक्ती तुम्हाला पळून जायला मदत
करु शकत नाही. 18परमेश्वर 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. 22परमेश्वरा, आम्ही मनापासून
तुझी उपासना करतो म्हणून तू तुझे महान प्रेम आम्हाला दाखव.

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. 4मी 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. 6या गरीब माणसाने परमेश्वराकडे मदत मािगतली आिण
परमेश्वराने माझे ऐकले. त्याने माझी सवर् संकटांतून मुक्तता केली.
7परमेश्वराचा दतू त्याच्या भक्तांभोवती छावणी बांधतो. परमेश्वराचा दतू
त्यांचे रक्षण करतो व त्यांना संकट मुक्त करतो. 8परमेश्वराचा अनुभव
घ्या आिण तो िकती चांगला आहे ते िशका जो परमेश्वरावर अवलबंून
असतो तो खरोखरच सुखी होईल. 9परमेश्वराच्या पिवत्र लोकांनी त्याची
भक्ती केली पािहजे. परमेश्वराच्या भक्तांसाठी सुरािक्षत अशी दसुरी जागा
नाही. 10शिक्तशाली माणसे दबुळी आिण भुकेली बनतील. परतंु जे लोक
देवाकडे मदतीसाठी जातात त्यांना चांगल्या गोष्टी िमळतील. 11मुलांनो
माझे ऐका आिण मी तुम्हाला परमेश्वराला कसा मान द्यायचा ते िशकवीन.
12जर एखाद्याचे जीवनावर प्रेम असेल आिण त्याला जर खूप आिण
चांगले जगायचे असेल तर, 13 त्याने वाईट गोष्टी बोलायला नकोत. त्याने
खोटे बोलायला नको. 14वाईट कृत्ये करणे सोडून द्या. चांगली कृत्ये
करा. शांतीसाठी काम करा. शांती िमळे पयर्ंत ितच्या मागे धावा.
15परमेश्वर चांगल्या लोकांचे रक्षण करतो. तो त्यांची प्राथर्ना ऐकतो.
16परतंु परमेश्वर वाईट कृत्ये करणाऱ्या लोकांच्या िवरुध्द आहे. तो
त्यांचा सवर्नाश करतो. 17परमेश्वराची प्राथर्ना करा, तो तुमचे ऐकेल. तो
तुम्हाला तुमच्या सवर् संकटांतून वाचवेल. 18काही लोकांवर खूप संकटे
येतात आिण ते गवर् करायचे थांबवतात. परमेश्वर अशा लोकांच्या जवळ
असतो. तो त्या िवनम्र लोकांचे रक्षण करतो. 19चांगल्या लोकांच्या मागे
अनेक संकटे येतील. परतंु परमेश्वर त्यांना प्रत्येक संकटातून वाचवतो.
20परमेश्वर त्याच्या सवर् हाडाचे रक्षण करले. त्यांचे एकही हाड तो मोडू
देणार नाही. 21परतंु संकटे वाईट माणसांना मारुन टाकतील चांगल्या
माणसांच्या सगळ्या शत्रूंचा नाश होईल. 22परमेश्वर त्याच्या सेवकांच्या
आत्म्यांना वाचवतो. ते लोक त्याच्यावर अवलबंून असतात तो त्यांचा
िवनाश होऊ देणार नाही.

परमेश्वरा माझ्या लढाया लढ. माझे यधु्द कर. 2परमेश्वरा
ढाल आिण साऱ्या शरीराचे रक्षण करणारी मोठी ढाल उचल.
ऊठ आिण मला मदत कर. 3भाला आिण भाल्यासारखे

िदसणार ेशस्त्र यांनी माझा पाठलाग करणान्या लोकांशी लढ परमेश्वरा,
माझ्या जीवाला सांग, “मी तुझे रक्षण करीन.” 4काही 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. 6परमेश्वरा, त्यांचा मागर् अधंारमय आिण
िनसरडा होऊ दे. परमेश्वराचा दतू त्यांचा पाठलाग करु दे. 7मी 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. 9नतंर मी परमेश्वराचा आनदं लुटीन. त्याने माझे रक्षण केले
की मी आनदंी होईन. 10माझी सवर् हाडे म्हणतील, “परमेश्वरा,
तुझ्यासारखा कोणीही नाही परमेश्वरा, तू सामथ्यर्वान लोकांपासून
गरीबांना वाचवतोस. तू सामथ्यर्वानां पासून वस्तू घेऊन त्या गरीबांना
आिण असहाय लोकांना देतोस.” 11सािक्षदारांचा समूह मला द:ुख
द्यायचे कारस्थान करीत आहे. ते लोक मला प्रश्न िवचारतील आिण ते
काय बोलतात ते मला कळत नाही. 12मी 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? 14मी त्या लोकांसाठी
सुतकी कपडे घातले. मी त्या लोकांना माझ्या िमत्रांसारखे िंकवा
भावासारखेवागवले. आई मेल्यावर रडणाऱ्या माणसाप्रमाणे मी द:ुखी
आहे. त्या लोकांसाठी द:ुख व्यक्त करायचे म्हणून मी काळे कपडे घातले.
दखुात नतमस्तक होऊन मी वावरलो. 15परतंु 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 माइयावरचा त्यांचा राग कराकरा दातखाऊन व्यक्त
केला. 17परमेश्वरा, 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. 18परमेश्वरा, मोठ्या सभेत मी तुझी स्तुती
करने. मी सामथ्यर्वान लोकांबरोबर असेन तेव्हा तुझी स्तुती करने.
19माझे खोटे बोलणार ेशत्रू हसत राहाणार नाहीत. त्यांच्या गुप्त
योजनांमुळे माझ्या शत्रूंना खरोखरच िशक्षा होईल. 20माझे शत्रू शांतीच्या
योजना आखत नाहीत. या देशातील शांततापूणर् लोकांना त्रास
देण्यासाठीच माझे शत्रू गुप्तपणे योजना आखत आहेत. 21माझे शत्रू
माझ्या िवषयी वाईट बोलत आहेत. ते खोट बोलतात आिण म्हणतात,
“हा तू काय करतोस ते आम्हाला माहीत आहे.” 22परमेश्वरा, काय घडत
आहे ते तुला तरी िदसत ंआहे ना? मग गप्प बसू नकोस मला सोडून
जाऊ नकोस. 23परमेश्वरा, जागा हो! ऊठ माझ्या देवा, माझ्या परमेश्वरा
माझ्यासाठी लढ आिण मला न्याय दे. 24परमेश्वरा, 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. 26माझ्या
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. 27काही 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.

वाईट माणूस जेव्हा असे म्हणतो “मी देवाला िभणार नाही,
त्याला मान देणार नाही” तेव्हा तो फार वाईट गोष्ट करतो.
2तो माणूस स्वतशीच खोटे बोलतो त्याला स्वतच्या 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. 4सवर् रात्रभर तो चुकीच्या िंकवा वाईट
गोष्टींच्या योजना आखतो. तो उठल्यावर काहीही चांगले करीत नाही.
परतंु तो काही वाईट करायला नकारही देत नाही. 5परमेश्वरा, तुझे खरे
प्रेम आकाशापेक्षाही उत्तुंग आहे. तुझी इमानदारी ढगांपेक्षा उंच आहे.
6परमेश्वरा तुझा चांगुलपणा सवार्त उंचपवर्तापेक्षाही उंच आहे तुझा
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न्यायीपणा सवार्त खोल, समुद्रापेक्षाही खोल आहे. परमेश्वरा तू मनुष्याला
आिण प्राण्यांना वाचवतोस. 7तुझा प्रेमळ दयाळूपणा सगळ्यांत िंकमती
आहे. माणसे आिण देवदतू तुझ्याकडे संरक्षणासाठी येतात. 8परमेश्वरा
तुझ्या घरातल्या चांगल्या वस्तंूमुळे त्यांना नवा जोम येतो. तू त्यांना
तुझ्या अद्भतु नदीतून मनसोक्त िपऊ देतोस. 9परमेश्वरा जीवनाचे कारजें
तुझ्यातून उडते. तुझा प्रकाश आम्हाला प्रकाश दाखवतो. 10परमेश्वरा जे
तुला खरोखरच ओळखतात त्यांच्यावर प्रेम करणे तू चालूच ठेव. जे
लोक तुझ्याशी प्रामािणक आहेत त्यांच्यासाठी तुझा चांगुलपणा असू दे.
11परमेश्वरा गिर्वष्ठ लोकांना मला सापळ्यात अडकवू देऊ नकोस. वाईट
लोकांना मला पकडू देऊ नकोस. 12 त्याच्यां थडग्यावर “हथे 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. 2वाईट लोक चटकन िपवळ्या पडणाऱ्या आिण
मरुन जाणाऱ्या गवतासारखे व िहरव्या वनस्पती सारखे

असतात. 3तू जर परमेश्वरावर िवश्वास ठेवलास आिण चांगल्या गोष्टी
केल्यास तर तू खूप जगशील आिण ही जमीन ज्या चांगल्या गोष्टी देते
त्यांचा उपभोग घेशील. 4परमेश्वराची आनदंाने सेवा कर म्हणजे तो तुला
जे काही हवे ते आनदंाने देईल. 5परमेश्वरावर अवलबंून राहा. त्याच्यावर
िवश्वास ठेव. आिण तो जे करणे आवश्यक असेल ते करले. 6परमेश्वर
तुझा चांगुलपणा आिण न्यायीपणा दपुारच्या उन्हासारखा तळपू देईल.
7परमेश्वरावर ि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 स्व:तला
दषु्कमर् करावेसे वाटेल इतका संतापू नकोस. 9का? कारण दषु्टांचा नाश
होणार आहे. परतंु जे लोक परमेश्वराकडे मदतीची याचना करतात त्यांना
देवाने कबूल केलेली जमीन िमळेल. 10थोड्याच काळानतंर इथे दषु्ट
लोक राहाणार नाहीत. तू त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न करु शकतोस पण ते
िनघून गेलेले असतील. 11 िवनम्र लोकांना देवाने कबूल केलेली जमीन
िमळेल. आिण ते शांती व समाधानात जगतील. 12दषु्ट लोक चांगल्या
माणसांिवरुध्द वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखतात. दषु्ट लोक
चांगल्या माणसांसमोर आपल्या रागाचे प्रदशर्न दात ओठ खाऊन
करतात. 13परतंु आपला देव त्या दषु्टांना हसतो. त्यांचे काय होणार
आहे ते त्याला माहीत आहे. 14दषु्ट लोक त्यांचे धनुष्य बाण घेऊन
सरसावतात. त्यांना गरीब, लाचार लोकांना मारायचे आहे. 15परतंु
त्यांचे धनुष्य मोडेल व त्यांच्या तलवारी त्यांच्याच छातीत घुसतील.
16मूठभर चांगले लोक वाईटांच्या जमावापेक्षा चांगले असतात. 17का?
कारण दषु्टांचा नाश होईल आिण परमेश्वर चांगल्यांची काळजी घेईउ
18परमेश्वर शुध्द माणसांचे आयषु्यभर रक्षण करतो त्यांचे वतन सदवै
त्याच्याजवळ राहाते. 19संकटाच्यावेळी चागल्या माणसांचा नाश होणार
नाही. भुकेच्या वेळा येतील तेव्हा त्यांच्याकडे खायला भरपूर अन्न
असेल. 20वाईट माणसे परमेश्वराचे शत्रू आहेत आिण त्या माणसांचा
नाश होणार आहे त्यांच्या दऱ्या कोरड्या पडतील आिण जळून जातील.
त्यांचा संपूणर् नाश होईल. 21वाईट माणूस पसेै चटक्न उसने घेतो
आिण कधीही परत करीत नाही. परतंु चांगला माणूस उदारहस्ते इतरांना
देतो. 22जर चांगल्या माणसाने लोकांना आशीवार्द िदले तर त्या
माणसांना देवाने कबूल केलेली जमीन िमळेल परतंु जर त्याने त्यांच्या
वाईटाची इच्छाप्रकट केली तर त्यांचा नाश होईल. 23परमेश्वर
सिैनकाला सावधिगरीने चालण्यास मदत करतो. परमेश्वर त्याला
पडण्यापासून सावरतो. 24जर सिैनक पळत पळत त्याच्या शत्रूवर चढाई
करत असेल तर परमेश्वर त्याचा हात धरुन त्याला पडताना सावरतो.
25मी 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.
26चांगला माणूस दसुऱ्यांना सढळ हाताने देतो आिण चांगल्या
माणसाची मुले म्हणजे जणू ईश्वरी कृपाच असते. 27जर तू वाईट गोष्टी
करायला नकार िदलास आिण चांगल्या गोष्टी केल्यास तर तू सवर्काळ
जगशील. 28परमेश्वराला न्याय आवडतो. तो त्याच्या भक्तांना मदत
केल्यािशवाय राहात नाही. तो त्याच्या भक्तांचे नेहमी रक्षण करले पण

दषु्टांचे िनदार्लन करले. 29चांगल्या माणसांना देवाने कबूल केलेली
जमीन िमळेल ते सतवै त्या जिमनीवर राहातील. 30चांगला माणूस
चांगला उपदेश करतो आिण त्याचे िनणर्य सवार्साठी योग्य असतात.
31परमेश्वराची िशकवण त्याच्या (मनात) ह्रदयात असते. तो योग्य मागार्ने
जगण्यांचे सोडून देत नाही. 32परतंु दषु्ट लोक चांगल्यांना द:ुखी
करण्याचे वेगवेगळे मागर् शोधून काढतात ते चांगल्यांना मारण्याचा प्रयत्न
करतात. 33परतंु परमेश्वर त्यांना तसे करु देत नाही. तो चांगल्यांना दोषी
ठरवू देणार नाही. 34परमेश्वर सांगतो तसे करा परमेश्वराच्या मदतीची
वाट पाहा. त्याला अनुसरा दषु्टांचा नाश होईल, परतंु परमेश्वर तुम्हाला
महत्व देईल आिण देवाने कबूल केलेली जमीन तुम्हाला िमळेल. 35मी
फोफावलेल्या सशक्त झाडासारखा दषु्टमाणूस पािहला होता. 36परतंु
नतंर तो नाहीसा झाला, मी त्याला शोधले पण तो मला सापडला नाही.
37शुध्द आिण सत्यवादी राहा शांती करणाऱ्यांना खूप संतती लाभेल.
38परतंु जे लोक िनयम पाळत नाहीत त्यांचा नाश होईल. आिण त्यांच्या
संततीला देश सोडून जाणे भाग पडेल. 39परमेश्वर चांगल्या माणसांना
तारतो ते जेव्हा संकटात सापडतात तेव्हा परमेश्वर त्यांची शक्ती होतो.
40परमेश्वर चांगल्या माणसांना मदत करतो आिण त्यांना तारतो चांगले
लोक परमेश्वरावर अवलबंून असतात आिण तो त्यांचे वाईट लोकांपासून
रक्षण करतो.

परमेश्वरा, तू माझ्यावर टीका करतोस तेव्हा रागावू नकोस तू
मला वळण लावतोस तेव्हा क्रोिधत होऊ नकोस.
2परमेश्वरा, तू मला इजा केलीस तुझे बाण माझ्या शरीरात

खोलवर रुतले आहेत. 3तू मला िशक्षा केलीस. आता माझे सवर् शरीर
दखुत आहे. मी पाप केले आिण तू मला िशक्षा केलीस. त्यामुळे माझी
सवर् हाडे दखुत आहेत. 4मी दषु्कृत्य करण्याचा अपराध केला आहे
आिण तो अपराध माझ्या खांद्यावर खूप मोठे ओझे असल्यासारखा आहे.
5मी मूखर्पणा केला आता मला दगुर्ंधीयकु्त जखमांनी पछाडले आहे.
6मी धनुष्यासारखा वाकलो आहे आिण मी िदवसभर उदास असतो.
7मला ताप आला आहे आिण माझे सवर्शरीर दखुत आहे. 8मी फार
अशक्त झालो आहे मी वेदनांमुळे कण्हत आहे आिण ओरडत आहे.
9प्रभु तू माझे ओरडणे ऐकलेस माझे उसासे तुझ्यापासून लपून रािहले
नाहीत. 10माझे हृदय धडधडत आहे. माझी शक्ती िनघून गेली आहे
आिण माझी दृष्टीही जवळ जवळ गेलेली आहे. 11माझ्या आजारपणामुळे
माझे िमत्र आिण शेजारी मला भेटायला येत नाहीत. माझे िमत्र आप्तही
माझ्याजवळ येत नाहीत. 12माझे शत्रू माझ्यािवषयी वाईट बोलतात. ते
असत्य आिण अफवा पसरवीत आहेत. ते सदवै माझ्याबद्दलच बोलत
असतात. 13परतंु मी काहीही ऐकू न येणाऱ्या बिहऱ्यामाणसासारखा
आहे. मी बोलू न शकणाऱ्या मुक्यामाणसासारखा आहे. 14लोक
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. 16मी जर काही बोललो तर माझे शत्रू मला
हसतील. मी आजारी आहे हे ते बघतील आिण मला चुकाकेल्याची िशक्षा
िमळत आहे असे म्हणतील. 17मी चूक केल्याबद्दल अपराधी आहे. हे
मला माहीत आहे मला माझे द:ुख िवसरता येत नाही. 18परमेश्वरा, मी
ज्या वाईट गोष्टी केल्या त्याबद्दल तुला सांिगतले. मला माझ्या
दषु्कमार्बद्दल द:ुख होत आहे. 19माझे शत्रू िंजवत आहेत व िनरोगी
आहेत आिण त्यांनी (माझ्याबद्दल) बरचे खोटेनाटे सांिगतले आहे.
20माझे शत्रू माझ्यािवरुध्द वाईट गोष्टी करतात आिण मी मात्र
त्यांच्यासाठी चांगल्या गोष्टी केल्या. मी केवळ सत्कमर् करण्याचा प्रयत्न
केला परतंु ते लोक माझ्यावर उलटले. 21परमेश्वरा, मला सोडू नकोस.
देवा माझ्याजवळ राहा. 22लवकर ये आिण मला मदत कर. माझ्या देवा
मला वाचव!

मी म्हणालो “मी जे बोलेन त्याबद्दल काळजी घेईन मी माझ्या
िजभेला पाप करु देणार नाही.” 2मी दषु्टांबरोबर असलो की
माझे तोंड बदं ठेवीन. मी बोलायला नकार िदला मी काही

चांगलेसुध्दा बोललो नाही. मी फार िचडलो होतो. 3मी फार रागावलो
होतो आिण मी िजतका जास्त त्याचा िवचार करत गेलो िततका अिधक
मी रागावत गेलो. म्हणून मी काही तरी बोललो. 4माझे काय होईल? हे
परमेश्वरा, मला सांग मी िकती िदवस जगेन? ते मला सांग, माझे आयषु्य
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िकती लहान आहे ते मला कळू दे. 5परमेश्वरा, तू मला अगदी कमी
आयषु्य िदलेस. माझे आयषु्य म्हणजे तुझ्या दृष्टीने काहीच नाही.
प्रत्येकाचे आयषु्य केवळ ढगासारखे असते. कुणीही सदासवर्काळ जगत
नाही. 6आपण जे आयषु्य जगतो ते खोट्या प्रितिंबबासारखे असते.
आपली सगळी संकटे िनष्कारणच असतात. आपण नेहमी वस्तू गोळा
करीत असतो पण त्या कोणाला िमळणार आहेत ते आपल्यालामाहीत
नसते. 7 तेव्हा प्रभु, मला काही आशा आहे का? तूच माझी आशा
आहेस! 8परमेश्वरा, तूच मला मी केलेल्या पापांपासून वाचव तू. मला दषु्ट
माणसाला वागिवतात तसे वागवू नकोस. 9मी 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. 11परमेश्वरा, तू चूक केल्याबद्दल
िशक्षा करतोस. त्या रीतीने तू लोकांना जगण्याचा योग्य मागर् दाखवतोस
आमची शरीर ेम्हातारी होऊन कसरीने खाल्लेल्या कापडासारखी जीणर्
होतातआमचे आयषु्य चटकन् नाहीसा होणाऱ्याढगासारखे आहे.
12परमेश्वरा माझी प्राथर्ना ऐक, मी तुझ्यासाठी जे शब्द आकांताने
बोलतो ते ऐक माझे अश्रू बघ. या आयषु्यात तुझ्याबोरबर चालणारा मी
केवळ एक प्रवासी आहे. माझ्या सवर् पूवर्जांप्रमाणे मी येथे केवळ
थोड्याकाळासाठी राहाणार आहे. 13परमेश्वरा, माझ्याकडे बघू नकोस.
मरण्याच्या आधी मला आनदंी राहू दे. मी थोड्याच वेळात जाणार आहे.

मी परमेश्वराला बोलावले आिण त्याने माझी हाक ऐकली.
त्याने माझे ओरडणे ऐकले. 2परमेश्वराने मला
िवनाशाच्याखड्यातून उचलले. त्याने मला िचखलातून

बाहेर काढले. त्याने मला उचलले आिण खडकावर ठेवले, त्याने माझे
पाय िस्थर केले. 3परमेश्वराने माझ्या मुखात नवीन गाणे घातले. माझ्या
देवाच्या स्तुतीचे गाणे. बरचे लोक माझ्या बाबतीत घडलेल्या घटना
बघतील. ते देवाची उपासना करतील, ते देवावर िवश्वास ठेवतील. 4जर
एखाद्याचा परमेश्वरावर िवश्वास असला तर तो माणूस खरोखरच सुखी
होईल. जर तो राक्षसांकडे आिण चुकीच्या देवाकडे वळला नाहीतर तो
खरोखरच सुखी होईल. 5परमेश्वरा, 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.
6परमेश्वरा, 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. 8माझ्या देवा, तुझे मानस पूणर् करण्यात मला
आनदं आहे मी तुझी िशकवण अभ्यासली आहे. 9मी िवजयाची चांगली
बातमी मोठ्यासभेत सांिगतली. मी माझे तोंड बदं ठेवले नाही. परमेश्वरा,
तुला ते माहीत आहे. 10परमेश्वरा, 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.” 12माझ्याभोवती 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. 13परमेश्वरा, 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. 16परमेश्वरा, जे लोक
तुझ्या शोधात आहेत त्यांना सुखी कर त्या लोकांना नेहमी “परमेश्वराची
स्तुती करा” असे म्हणू दे. त्या लोकांना तुझ्याकडून रक्षणकरुन घेणे
आवडते. 17प्रभु, मी केवळ एक गरीब, असहाय माणूस आहे. मला मदत
कर. मला वाचव. माझ्या देवा, खूप उशीर करु नकोस.

जो माणूस गरीबांना यशस्वी होण्यासाठी मदत करतो त्याला
अनेक आशीवार्द िमळतील. संकट येईल तेव्हा परमेश्वर
त्याला वाचवेल. 2परमेश्वर त्या माणसाचे रक्षण करले आिण

त्याचा जीव वाचवेल. पृथ्वीवर त्या माणसाला आशीवार्द िमळेल. देव त्या
माणसाचा त्याच्या शत्रूकडून नाश होऊ देणार नाही. 3तो माणूस जेव्हा
आजारी पडून अथंरुणावर असेल तेव्हा परमेश्वर त्याला शक्ती देईल. तो
आजारात अथंरुणावर पडला तरी परमेश्वर त्याला बर ेकरील. 4मी
म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्यावर दया कर. मी तुझ्या िवरुध्द पाप केले,
पण मला क्षमा कर आिण मला बर ेकर.” 5माझे शत्रू माझ्यािवषयी वाईट
बोलतात. ते म्हणतात, “तो कधी मरले आिण िवस्मरणात जाईल?”
6काही 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. 7माझे 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.” 9माझा 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. 11परमेश्वरा, माझ्या शत्रूंना मला द:ुख द्यायला संधी देऊ
नकोस. तरच मला कळेल की तू माझा स्वीकार केला आहेस. 12मी
िनरपराध होतो आिण तू मला पािंठबा िदला होतास. तू मला उभे राहू दे,
मग मी सदवै तुझी चाकरी करीन. 13इस्राएलाच्या देवाचा जयजयकार
असो. तो नेहमी होता आिण नेहमी राहील आमेन आमेन.

हरणाला झऱ्याच्या पाण्याची तहान लागते. त्याचप्रमाणे देवा
माझा आत्मा तुझ्यासाठी तहानेला आहे. 2माझा 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 िरकाम करु दे. जमावाला मी
देवाच्या मिंदरापयर्त नेल्याची मला आठवण आहे. खूप लोकांबरोबर
स्तुतीचे आनदंी गाणे गाऊन सण साजरा केल्याची मला आठवण आहे.
5मी द:ुखी का व्हावे? मी इतके का तळमळावे? मी देवाकडून मदतीसाठी
थांबले पाहीजे. त्याची स्तुती करण्याची मला पुन्हा संधी िमळेल. तो मला
वाचवेल!. 6 देवा, मी खूप द:ुखी आहे म्हणूनच मी तुला बोलावले. मी
यादेर्नच्या दरीपासून हमोर्नच्या डोंगरावर आिण िमसहारच्या टेकडीवर
गेलो. 7या 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. 8दररोज व रात्रीही परमेश्वर
त्याचे खर ेप्रेम दाखवतो म्हणून माझ्याजवळ त्याच्यासाठी एक गीत आहे
व एक प्राथर्ना आहे. 9मी देवाशी माझ्या खडकाशी बोलतो मी म्हणतो
“परमेश्वरा, तू मला का िवसरलास? माझ्या शत्रूच्या कू्ररतेमुळे मी इतके
द:ुख का सहन करावे?” 10माझ्या शत्रूंनी मला मारण्याचा प्रयत्न केला.
“तुझा देव कुठे आहे?” असे जेव्हा ते मला िवचारतात तेव्हा ते माझा
ितरस्कार करत आहेत असे दाखवतात. 11मी 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. 4मी देवाच्या वेदीजवळ जाईन मला अत्यतं
सुखी करणाऱ्या देवाकडे मी येईन. देवा, माझ्या देवा मी तुझी वीणा
वाजवून स्तुती करीन. 5मी इतका िखन्न का आहे? मी इतका का
तळमळतो आहे? मी देवाच्या मदतीची वाट पहायला हवी. मला देवाची
स्तुतीकरायची आणखी संधी िमळेल. तो मला वाचवेल.
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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. 3हा 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 द आिण याकोबाच्या माणसांना िवजयाप्रत ने. 5 देवा,
तुझ्या मदतीने आम्ही शत्रूला मागे रटूे. तुझ्या नावाने आम्ही आमच्या
शत्रूवर चालून जाऊ. 6माझ्या धनुष्यबाणांवर माझा िवश्वास नाही. माझी
तलवार मला वाचवू शकणार नाही. 7 देवा, तू आम्हाला िमसर पासून
वाचवलेस. तू आमच्या शत्रूंना लाजवले आहेस. 8आम्ही रोज देवाची
स्तुती करु आम्ही तुझ्या नावाची सदवै स्तुती करत राहू. 9परतंु देवा, तू
आम्हाला सोडून गेलास. तू आम्हाला अडचणीत टाकलेस तू
आमच्याबरोबर लढाईत आला नाहीस. 10तू आमच्या शत्रूंना आम्हाला
मागे रटूे िदलेस. शत्रूंनी आमची संपत्ती घेतली. 11तू आम्हाला
मेंढ्यासारखे खायचे अन्न म्हणून देऊन टाकले. तू आम्हाला राष्ट्र ांमध्ये
इतस्तता िवखरुन टाकले. 12 देवा, तू आम्हाला कवडीमोलाने िवकलेस.
तू िंकमतीसाठी घासाघीस देखील केली नाहीस. 13तू शेजाऱ्यांमध्ये
आमचे हसे केलेस. आमचे शेजारी आम्हाला हसतात. ते आमची मस्करी
करतात. 14आम्ही म्हणजे लोकांनी सांिगतलेली हसवणूक आहोत,
ज्यांना स्वत चा देश नाही असे लोकही आम्हाला हसतात आिण मान
हलवतात. 15मी लाजेने वेढला गेलो आहे. िदवसभर मला माझी लाज
िदसते. 16माझ्या 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. 19परतंु देवा, तू आम्हाला कोल्हे राहातात
त्या जागेत िचरडलेस, मृत्यूसारख्या अधंाऱ्याजागेत तू आम्हाला
झाकलेस. 20आम्ही आमच्या देवाचे नाव िवसरलो का? आम्ही परक्या
देवाची प्राथर्ना केली का? नाही. 21 देवाला खरोखरच या गोष्टी माहीत
असतात. त्याला आपल्या ह्दयातल्या अगदी आतल्या गुप्त गोष्टीही
माहीत असतात. 22 देवा आम्ही रोज तुझ्यासाठी मारले जात आहोत.
मारण्यासाठी नेल्या जाणाऱ्या मेंढ्यांप्रमाणे आम्ही आहोत. 23प्रभु, 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? 25तू आम्हाला घाणीत ढकलून िदले
आहेस आम्ही धुळीतपोटावर पडलो आहोत. 26 देवा, ऊठ! आम्हाला
मदत कर. मेहेरबानी करुन आम्हाला वाचव.

मी राजासाठी या गोष्टी िलिहतो तेव्हा माझे मन संुदर शब्दांनी
भरुन जाते. एखाद्या कसबी लेखकाच्या लेखणीतून शब्द
यावेत त्याप्रमाणे माझ्या िजभेतून शब्द येतात. 2तू कोणाही

पेक्षा खूप संुदर आहेस. तू चांगला वक्ता आहेस म्हणून देव तुला सदवै
आशीवार्द देईल. 3तुझी तलवार म्यानात ठेव हे सवर्शक्तीमान, तुझा
गौरवशाली गणवेश पिरधान कर. 4तू खूप अद्भतू िदसतोस जा आिण
चांगल्यासाठी व न्यायासाठी होत असलेली लढाई िंजकून ये. तुझा
बलवान उजवा हात िवस्मयजनक गोष्टी करण्यासाठी वापर. 5तुझे बाण
तीक्ष्ण आहेत. तू खूप लोकांचा पराभव करशील ते तुझ्यापुढे जिमनीवर
पडतील. 6 देवातुझे िंसहासन नेहमीसाठी आहे. चांगुलपणा हा तुझा
राजदडं आहे. 7तुला चांगुलपणा आवडतो आिण तू वाईटाचा ितरस्कार
करतो म्हणून देवा, तुझ्या देवाने तुलाच तुझ्या िमत्रांचाराजा िनवडले.
8तुझ्या 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. 10मुली,
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. 12सोराचे लोक
तुझ्यासाठी भेटी आणतील. श्रीमतं लोक तुला भेटायची इच्छा धरतील.
13 राजकन्या म्हणजे एक िकमती आिण सोन्यात मढवलेला संुदर िहरा
आहे. 14संुदर 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. 17मी तुझे नाव सदवै प्रिसध्द राहील असे
करीन. लोक सदवै तुझी स्तुती करतील.

देव आमचे सामथ्यर् साठवण्याचे भांडार आहे. आम्ही
संकटकाळी त्याच्याजवळ नेहमीमदत शोधू शकतो. 2 म्हणून
जेव्हा भूकंप होतात आिण पवर्त समुद्रात पडतात तेव्हा

आम्हाला भीती वाटत नाही. 3समुद्र 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. 7तो सवर्शिक्तमान
परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे. याकोबाचा देव ही आपल्यासाठी सुरिक्षत
जागा आहे. 8परमेश्वर ज्या शिक्तशाली गोष्टी करतो त्या बघ, तो पृथ्वीवर
ज्या भयकंर गोष्टी आणतो त्या बघ. 9परमेश्वर 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.” 11तो सवर्शिक्तमान परमेश्वर आपल्याबरोबर आहे. याकोबाचा
देव ही आपली सुरिक्षत जागा आहे.

लोकहो! तुम्ही टाळ्या वाजवा. तुम्ही सवर् लोक देवाशी
आनदंाने जल्लोष करा. 2सवर्शिक्तमान 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. 5परमेश्वर िबगुलाच्या आिण तुतारीच्या आवाजात
आपल्या िंसहासानाकडे 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.

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. 3इथे 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. 6भयाने त्यांना घेरले, भीतीने त्यांचा
यरकाप झाला. 7 देवा, तू पूवेर्कडच्या जोरदार वाऱ्याचा उपयोग केलास
आिण त्यांची मोठी जहाजे मोडलीस. 8होय, 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 राजवा्याचे कौतुक करा. नतंर
तुम्ही पुढच्या िपढीला त्याबद्दल सांगू शकाल. 14 देव खरोखरच नेहमी
आपला देव असेल. तो आपल्याला सदवै मागर्दशर्न करले.
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सवर् राष्ट्र ांनो, हे ऐका. पृथ्वीवरील सवर् जनहो! हे ऐका.
2प्रत्येकाने, गरीब असो वा श्रीमतं, हे ऐकले पािहजे. 3मी
तुम्हाला काही शहाणपणाच्या आिण हुशारीच्या गोष्टी

सांगणार आहे. 4मी त्या गोष्टी ऐकल्या आिण आता माझ्या वीणेच्या
साथीवर मी त्या तुम्हाला गाऊन दाखवतो. 5संकटे आली तर मला
भीती का वाटावी? दषु्टांनी मला घेरले आिण सापळ्यात अडकवले तर मी
का घाबरु? 6काही 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.
8स्व:तचे आयषु्य कायमचे िवकत घेण्याइतका पसैा कुणाकडेच नसतो.
सदवै िजवंत राहाण्याचा हक् िवकत घेण्याइतका. 9पसैा कुणाकडेच
नसतो व शरीर थडग्यात कुजू नये म्हणून ते वाचिवण्यासाठी ही कुणाकडे
पसेै नसतात. 10शहाणी माणसेही मूखर् लोकांसारखीच मरतात. आिण
इतर लोक त्यांची सवर् संपत्ती घेतात. 11थडगे हेच सवार्ंचे सवर्काळचे
नवीन घर असते. आिण त्यांच्याकडे िकती जमीन आहे यामुळे त्यात
काहीही फरक पडत नाही. 12श्रीमतं लोक सवर्काळ जगू शकत नाहीत.
ते प्राण्यासारखेच मरतात. 13आपल्या संपत्तीवर भरवसा 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. 15परतंु देव िंकमत चुकवून माझा जीव वाचवेल. तो मला
थडग्याच्या सामथ्यार्पासून वाचवेल. 16लोक केवळ श्रीमतं आहेत
म्हणून त्यांची भीती बाळगू नकोस. लोकांकडे मोठी, वभैवशाली घरे
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. 18आपल्या जीवनात आपण िकती चांगल्या
गोष्टी केल्या आहेत ह्यािवषयी एखादी श्रीमतं व्यिक्त स्व:तचेच अिभनदंन
करील व लोकही त्याची स्तुित करतील. 19परतंु त्याला त्याच्या
पूवर्जांकडे जाण्याची वेळ येईलच आिण नतंर तो िदवसाचा प्रकाश पुन्हा
बघू शकणार नाही. 20लोक श्रीमतं असूनही समजू शकणार नाहीत. ते
प्राण्यांप्रमणेच मरण पावतील.

1 परमेश्वर, देवांचा देव बोलला आहे. तो पृथ्वीवरील पूवर्
पािश्चमे कडील सवर् लोकांना बोलावतो. 2 िसयोन पवर्तावरुन
चमकत असलेला देव संुदर आहे. 3आमचा देव येत आहे

आिण तो गप्प राहाणार नाही. त्याच्यासमोर आग लागली आहे.
त्याच्याभोवती वादळ घोंगावत आहे. 4आमचा 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 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. 8मी तुमच्या होमबलीं बद्दल
तक्रार करीत नाही. इस्राएलाच्या लोकांनो, तुम्ही तुमची होमापर्णे
माझ्याकडे केव्हाही आणा. तुम्ही मला ती रोज द्या. 9मी तुमच्या घरातून
बलै घेणार नाही. मी तुमच्या गोठ्यातून बकऱ्या घेणार नाही. 10मला
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. 12मी भुकेला नाही मी
जरी भुकेला असतो तरी तुमच्याकडे अन्न मािगतले नसते. मी जगाचा
मालक आहे आिण जगातील प्रत्येक वस्तू माझ्या मालकीची आहे. 13मी
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. 17मी
तुम्हाला योग्य ते बोला असे सांगतो तेव्हा तुम्ही त्याचा ितरस्कार का
करता? मी सांिगतलेल्या गोष्टींकडे तुम्ही दलुर्क्ष का करता? 18तुम्ही

चोराला बघता आिण त्याच्याबरोबर राहाण्यासाठी तुम्ही पळत सुटता.
तुम्ही व्यिभचार करणाऱ्या लोकांबरोबर झोपता. 19तुम्ही वाईट गोष्टी
सांगता आिण खोटे बोलता. 20तुम्ही इतरांिवषयी सतत वाईट बोलता.
स्व:तच्या भावािवषय़ी सुध्दा! 21तुम्ही 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.
22तुम्ही 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 एखद्या माणसाने
त्याचे आयषु्य बदलले आिण तो चांगले वागू लागला तर मी त्याला
देवाच्या रक्षणाची शक्ती दाखवेन.”

देवा, माझ्यावर दया कर, तुझ्या अितशय प्रेमळ दयाळूपणाने
आिण तुझ्या कृपेने माझी पापे पुसून टाक. 2 देव माझे
अपराधीपण खरवडून घालवून टाक. माझी पापे धुऊन

टाक, मला पुन्हा स्वच्छ कर. 3मी पाप केले हे मला माहीत आहे. ती
पापे मला नेहमी िदसतात. 4तू 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. 5मी 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. 7मला शुध्द
करण्यासाठी तू एजोब वनस्पती वापर आिण िवधी कर. मला आंघोळ
घाल म्हणजे मी बफपोर्क्षा शुभ्र होईन. 8मला सुखी कर, पुन्हा आनदंी
कसे व्हायचे ते मला सांग. तू जी हाडे िचरडून टाकलीस ती पुन्हा आनदंी
होऊ दे. 9माझ्या पापांकडे बघू नकोस, ती पुसून टाक. 10 देवा माझ्यात
पिवत्र ह्दय िनमार्ण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर. 11मला दरू
लोटू नकोस आिण तुझा पिवत्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.
12मी तुझ्या मदतीमुळे आनदंी झालो, मला पुन्हा तुझा आनदं दे, माझा
आत्मा सबळ कर आिण तुझ्या आज्ञा पाळणारा कर. 13पापी 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. 15प्रभु, मी माझे तोंड उघडीन आिण तुझे गुणगान करीन. 16तुला
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 ह्दयाकडे पाठ िफरवणार नाहीस.
18 देवा, तू िसयोनाशी चांगला आिण दयाळू राहा.यरुशलेमच्या िंभती
बांध. 19नतंर तू चांगले बळी उपभोगू शकशील आिण होमापर्णे ही तू
उपभोगशील. आिण लोक पुन्हा तुझ्या वेदीवर बलैांचा बळी देतील.

बलवान पुरुषा, तू तुझ्या दषु्कमार्ंची बढाई का करीत आहेस?
तू देवाला एक कलकं आहेस. तू िदवसभर वाईट गोष्टी
करण्याच्या योजना आखतोस. 2तू मूखार्सारख्या योजना

आखतोस आिण तुझी जीभ धारदार वस्तऱ्यासारखी भयकंर आहे. तू
नेहमी खोटे बोलतोस आिण कुणाची तरी फसवणूक करण्याच्या बेतात
असतोस. 3तू चांगल्यापेक्षा वाईटावर अिधक प्रेम करतोस. तुला खरे
बोलण्यापेक्षा खोटे बोलणे अिधक आवडते. 4तुला 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. 6चांगले लोक ते बघतील
आिण त्यावरुन. ते देवाला घाबरायला आिण त्याचा आदर करायला
िशकतील. ते तुला हसतील. 7व म्हणतील, “जो देवावर अवलबंून
नव्हता त्याचे काय झाले पाहा त्याची संपत्ती आिण त्याचे खोटे बोलणे
त्याला वाचवू शकेल असे त्याला वाटत होते.” 8पण 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.
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केवळ मूखर् माणूसच देव नाही असा िवचार करतो. तसले
लोक भ्रष्टाचारी, वाईट, द्वेषपूणर् असतात आिण ते कसले ही
सत्कृत्य करीत नाहीत. 2 देव खरोखच स्वगार्त आहे आिण

तो आपल्यावर नजर ठेवतो. देवाला शोधणाऱ्या शहाण्या लोकांच्या
शोधात देव आहे. 3परतंु 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.” 5परतंु 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.

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. 4पाहा, 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. 7परतंु मी तुला सवर् संकटांतून
सोडवण्याची िवनतंी करीत आहे. माझ्या शत्रूंचा पराभव झाल्याचे मला
पाहू दे.

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. 3माझे शत्रू माझ्यािवरुध्द

वाईट बोलले, तो दषु्ट माणूस माझ्यावर ओरडला. माझे शत्रू रागात होते
आिण त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला. त्यांनी माझ्यावर संकटाचा पाऊस
पाडला. 4माझे ह्दय धडधडत आहे मी खूप घाबरलो आहे. 5मी
भीतीने थरथर कापत आहे. मी भयभीत झालो आहे. 6मला
कबूतरासारखे पखं असते तर िकती बर ेझाले असते. मी उडून
िवश्रांतीसाठी एखादी जागा शोधली असती. 7मी खूप दरू वाळवंटात
गेलो असतो. 8मी पळूत जाईन मी माझी सुटका करने. मी संकटांच्या
वादळापासून दरू पळून जाईन. 9प्रभु त्यांचा खोटेपणा बदं कर. या
शहरात मला खूप िंहसा आिण भांडणे िदसत आहेत. 10माझ्या 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.
12जर शत्रूंनीच माझा अपमान केला तर मी तो सहन करु शकेन. जर
शत्रूंनीच माझ्यावर हल्ला केला तर मी लपू शकेन. 13परतंु मला संकटात
टाकणारा तू आहेस माझा िमत्र, माझा साथी, माझा दोस्त. 14आपण
आपली गुिंपत ंएकमेकांना सांिगतली आपण देवाच्या मिंदरात बरोबर
प्राथर्ना केली. 15माझे 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.
16मी देवाला मदतीसाठी हाक मारीन आिण परमेश्वर माझे रक्षण करील.
17मी देवाशी सकाळी, दपुारी आिण संध्याकाळी बोलतो. मी देवाला
माझ्या तक्रारी सांगतो आिण तो त्या नीट ऐकतो. 18मी 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. 20माझे शत्रू त्यांचे जीवन बदलणार नाहीत. ते देवाला
घाबरत नाहीत. आिण त्याला मान ही देत नाहीत. 21माझे शत्रू त्यांच्या
िमत्रांवर हल्ले करतात. ज्या गोष्टी करण्याचे त्यांनी कबूल केलेले असते
त्या ते करत नाहीत. 22माझे शत्रू गोड बोलण्यात पटाईत आहेत. ते
शांतीिवषयी बोलतात आिण प्रत्यक्षात मात्र यधु्दाच्या योजना आखतात.
त्यांचे शब्द लोण्यासारखे मऊ असतात परतंु ते सुरीसारखे कापतात.

23तू तुझ्या िंचता परमेश्वराकडे सोपव आिण तो तुझी काळजी घेईल.
परमेश्वर चांगल्या लोकांचा कधीही पराभव होऊ देणार नाही. [24] देवा,
त्या खोटारड्या आिण खनुी माणसांना त्यांचे आयषु्य अधेर् रािहलेले
असतानाच त्यांच्या थडग्यात पाठव आिण माझे म्हणशील तर, माझा
तुझ्यावर भरवंसा आहे.

देवा, लोकांनी माझ्यावर हल्ला केला म्हणून तू माझ्यावर दया
कर. ते माझा पाठलाग करीत आहेत आिण रात्रंिदवस
माझ्याशी लढत आहेत. 2माझ्या शत्रूंनी माझ्यावर िदवसभर

हल्ला केला. मोजता न येण्याइतके लढणार ेितथे आहेत. 3मी जेव्हा
घाबरतो तेव्हा तुझ्यावर भरवंसा ठेवतो. 4माझा देवावर िवश्वास आहे
म्हणून मी भीत नाही. लोक मला त्रास देऊ शकत नाहीत. देवाच्या
वचनाबद्दल मी त्याचे गुणगान करीन. 5माझे 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
राष्टांचा राग सहन करण्यासाठी त्यांना दरू पाठवून दे. 8मी 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. 10मी देवाच्या वचनाबद्दल त्याची स्तुती
करतो. परमेश्वराने मला वचन िदले म्हणून मी त्याचे गुणगान करतो.
11माझा 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. 13का? कारण तू मला मृत्यूपासून वाचवलेस, तू मला
पराभवापासून वाचवलेस म्हणून केवळ िजवंत असलेले लोकच जो
प्रकाश पाहू शकतात अशा प्रकाशात मी त्याला अनुसरने.

देवा, माझ्यावर दया कर. दयाळू हो कारण माझा आत्मा
तुझ्यावर भरवंसा ठेवतो. संकटे टळेपयर्ंत मी तुझ्याकडे
रक्षणासाठी आलो आहे. 2मी सवर्शिक्तमान परमेश्वराकडे

मदतीसाठी प्राथर्ना करीत आहे आिण देव माझी पूणर्पणे काळजी घेत
आहे. 3तो स्वगार्तून मला मदत करतो आिण मला वाचवतो. मला त्रास
देणाऱ्या लोकांचा तो पराभव करतो. देव त्याचे खर ेप्रेम मला दाखवतो.
4माझे 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 तुझा मािहमा सवर् पृथ्वीवर पसरला
आहे. 6माझ्या शत्रूंनी माझ्यासाठी सापळा रचला. ते मला सापळ्यात
पकडण्याचा प्रयत्न करतात. मी त्यात पडेन परतंु शेवटी तेच त्या
खड्यात पडतील. 7परतंु देव मला सुरिक्षत ठेवील. तो मला साहसी
करील. मी त्याचे गुणगान गाईन. 8माझ्या आत्म्या, जागा हो. सतारींनो
आिण वीणांनो, तुमचे संगीत सुरु करा. आपण पहाटेला जागवू या.
9माझ्या प्रभु, मी सवार्ंकडे तुझी स्तुती करतो. मी सवर् देशात तुझ्या
स्तुतीची गीते गातो. 10तुझे खर ेप्रेम आकाशातल्या सवार्ंत उंचावरील
ढगाहून उंच आहे. 11 देव स्वगार्पेक्षा खूप गौरवी आहे. त्याचा मिहमा सवर्
पृथ्वीवर आहे.

न्यायाधीशांनो, तुम्ही तुमच्या िनणर्यात न्यायी आहात काय?
तुम्ही लोकांचा न्यायाने िनवाडा करीत आहात काय?
2नाही, 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. 5नागाला
गारुड्याचे संगीत वा गाणे ऐकू येत नाही आिण ती दषु्ट माणसे या सारखी
आहेत. 6परमेश्वरा, ती दषु्ट माणसे िंसहासारखी आहेत. म्हणून परमेश्वरा
तू त्यांचे दात पाड. 7 ते लोक वाहून जाणाऱ्या पाण्याप्रमाणे नाहीसे
होवोत. ते रस्त्यातल्या गवताप्रमाणे तुडवले जावोत. 8चालताना
िवरघळून जाणाऱ्या गोगलगायी प्रमाणे ते िवरघळून जावोत. जन्मत
मेलेल्या व िदवसाचा प्रकाश न पािहलेल्या बाळा प्रमाणे त्यांचे होवो.
9भांडे तापिवण्यासाठी काट्या पेटिवतात. तेव्हा त्यात चटकान्
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जळणाऱ्या काट्यांप्रमाणे त्यांचे होवो. 10वाईट लोकांनी केलेल्या
दषु्कृत्यांबद्दल जर त्यांना िशक्षा झाली तर चांगल्या माणसाला आनदं
होईल, तो त्या दषु्टांच्या रक्तात आपले पाय धुवेल. 11असे जेव्हा घडेल
तेव्हा लोक म्हणतील “चांगल्या माणसांना त्यांचे फळ िमळाले, जगाला
न्याय देण्यासाठी देव खरोखर आहे.”

देवा, मला माझ्या शत्रूंपासून वाचव माझ्याशी लढायला जे
लोक आले आहेत त्यांच्यावर िवजय िमळवण्यासाठी मला
मदत कर. 2वाईट कृत्ये करणाऱ्यांपासून मला वाचव. मला

त्या खनु्यांपासून वाचव. 3बघ, 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 स्वतच बघ. 5तू
सवर्शिक्तमान परमेश्वर आहेस. इस्राएलचा देव आहेस. 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 ऐकेले याची त्यांना पवार् नसते. 8परमेश्वरा, 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. 16परतंु 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. 17मी तुझे गुणवणर्न करणार ेगाणे गाईन.
का? कारण तू माझी उंच पवर्तावरील सुरिक्षत जागा आहेस. माझ्यावर
प्रेम करणारा देव तूच आहेस.

देवा, तू आमच्यावर रागावला होतास म्हणून तू आमचा त्याग
केलास आिण आमचा नाश केलास. कृपाकरुन आमच्याकडे
परत ये. 2तू पृथ्वी हादरवलीस आिण ितला दभुगंवलेस,

सार ेजग कोलमडून पडले. आता ते पुन्हा एकत्र आण. 3तू 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. 5तू 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 सुका्थाचे खोर ेदेईन.
7 िगलाद आिण मनश्शे माझे असेल, एफ्राईम, माझे िशरस्त्राण असेल
आिण यहुदा माझा राजदडं असेल. 8मवाब माझे पाय धुण्याचे पात्र
असेल, अदोम माझा जोडा नेणारा गुलाम असेल. मी पिलष्टी लोकांचा
पराभव करीन आिण माझ्या िवजयाबद्दल ओरडून सांगेन. 9मला त्या
शिक्तशाली आिण सुरिक्षत शहरात कोण नेईल? अदोमाशी लढायला
मला कोण नेईल? 10 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. 12फक्त देवच आम्हाला
बलवान करु शकतो देव आमच्या शत्रूचा पराभव करु शकतो. 13

देवा, माझे प्राथर्ना गीत ऐक. माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे. 2मी
कुठेही असलो िकतीही अशक्त असलो तरी मी तुला
मदतीसाठी हाक मारीन. तू मला अगदी उंचावरच्या सुरिक्षत

जागी घेऊन जा. 3तूच माझी सुरिक्षत जागा आहेस. माझ्या शत्रूपासून
माझे रक्षण करणारा तू बळकट िकल्ला आहेस. 4तुझ्या 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. 8आिण मी तुझ्या नावाचा सदवै जयजयकार करीन. ज्या गोष्टी
करण्याचे मी वचन िदले त्या मी रोज करीन.

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
खोटनाट सांगतात. ते लोकांमध्ये माझ्याबद्दल चांगल बोलतात पण
गुप्तपणे ते मला शाप देतात. 5मी 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. 7माझा गौरव आिण माझा िवजय देवाकडूनच येतो तो माझा
भक्म िकल्ला आहे तो माझी सुरिक्षत जागा आहे. 8लोक हो! देवावर
सदवै िवश्वास ठेवा. तुम्ही देवाला तुमच्या सवर् समस्या सांगा. देव आपली
सुरिक्षत जागा आहे. 9लोक खरोखरच मदत करु शकत नाहीत. तुम्ही
मदतीसाठी लोकांवर खरोखरच िवश्वास टाकू शकत नाही. देवाशी तुलना
करता ते हवेतल्या फंुकरीसारखे न गण्य आहेत. 10बळजबरीने 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. 11फक्त एकाच गोष्टीवर भरवसा ठेवण्यासारखा आहे असे देव
म्हणतो “शक्ती देवापासून येते.” 12प्रभु, तुझे प्रेम खर ेआहे. माणूस ज्या
गोष्टी करतो त्या नुसार तू त्याला बिक्षस देतोस वा िशक्षा करतोस.

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. 2होय,

मी तुला तुझ्या मिंदरात पािहले. मी तुझी शक्ती आिण तुझा गौरव
पािहला. 3तुझे प्रेम आयषु्यापेक्षा चांगले आहे. माझे ओठ तुझी स्तुती
करतात. 4होय, मी जीवनात तुझी स्तुती करीन तुझ्या नावासाठी मी
माझे बाहू प्राथर्नेत उभारीन. 5चांगले अन्न खाल्ल्याप्रमाणे मी तृप्त होईन
आिण माझे तोंड तुझी स्तुती करील. 6अथंरुणावर झोपल्यावर मला
तुझी आठवण येईल, मध्यरात्री मी तुझी आठवण काढेन. 7तू मला
खरोखरच मदत केली आहेस. तू माझे रक्षण केलेस म्हणून मी आनदंी
आहे. 8माझा आत्मा तुला धरुन ठेवतो आिण तू माझा हात धरतोस.
9काही 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. 11परतंु 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.

देवा, माझे ऐक, माझ्या शत्रूंनी मला घाबरिवले आहे.
त्यांच्यापासून मला वाचव. 2माझे 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. 5वाईट करण्यासाठी ते एकमेकांना
प्रोत्साहन देतात व सापळे रचण्याबाबत चचार् करतात. “आपले सापळे
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कोणीही बघणार नाही” असे ते एकमेकांना सांगतात. 6लोक अितशय
कुिटल असू शकतात. लोक काय िवचार करतात ते कळणे अवघड आहे.
7परतंु देवदेखील त्याचे “बाण” मारु शकतो आिण त्यांना काही कळण्या
आधीच वाईट लोक जखमी होतात. 8वाईट 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. 10परमेश्वराची सेवा करण्यास
चांगल्या व्यािक्तला आनदं वाटतो. तो देवावर िवसंबून राहातो. चांगल्या
प्रामािणक लोकांनी हे पािहल्यावर ते देवावर िवश्वास ठेवतात.

िसयोनातील देवा, मी तुझी स्तुती करतो. मी कबूल
केल्याप्रमाणे तुला अपर्ण करीत आहे. 2तू 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 प्राथर्मेला 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.
8सवर् जगातील लोक तू केलेल्या िवस्मयजनक गोष्टींनी आश्चयर्चिकत
झाले आहेत. सूयोर्दय आिण सुयार्स्त आम्हाला खूप आनदंी बनवतात.
9तू जिमनीची काळजी घेतोस तू ितच्यावर िंसचन करतोस आिण ितला
धान्य उगवायला सांगतोस. देवा तू झर ेपाण्याने भरतोस आिण िपकांना
वाढू देतोस. 10तू नांगरलेल्या जिमनीवर पाऊस पाडतोस. तू शेतजमीन
पाण्याने िभजवतोस. तू जमीन पावसाने भुसभुशीत करतोस. आिण तू
त्यावर छोट्या रोपट्यांना उगवू देतोस. 11तू नवीन वषार्ची सुरुवात
चांगल्या हगंामाने करतोस तू भरपूर िपकांनी गाड्या भरतोस. 12वाळवंट
आिण डोंगर गवताने भरले आहेत. 13आिण कुरणे मेंढ्यांनी झाकली
गेली आहेत. दऱ्या धान्यांनी भरल्या आहेत. प्रत्येक जण आनदंाने गात
आहे आिण ओरडत आहे.

पृथ्वीवरील सार ेकाही आनदंाने देवाचा जय जयकार करीत
आहे. 2 देवाच्या गौरवी नावाचा जय जयकार करा.
स्तुितगीतांनी त्याचा सन्मान करा. 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.
4सगळ्या 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. 8लोकहो! आमच्या देवाची
स्तुती करा. त्याची स्तुती करणारी गीते मोठ्याने गा. 9 देवाने आम्हाला
जीवन िदले. देव आम्हाला संरक्षण देतो. 10लोक चांदीची अिग्र परीक्षा
करतात तशी देवाने आमची परीक्षा पािहली. 11 देवा, तू आम्हाला
सापळ्यात अडकू िदलेस. तू आमच्यावर जड ओझी लादलीस. 12तू
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. 14मी संकटात होतो तेव्हा तुझ्याकडे
मदत मािगतली. मी तुला अनेक वचने िदली, आता मी वचन
िदल्याप्रमाणे तुला त्या गोष्टी देत आहे. 15मी 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. 17मी त्याची
प्राथर्ना केली, मी त्याची स्तुती केली. 18माझे 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.

देवा, मला दया दाखव आिण आशीवार्द दे. कृपाकरुन
आमच्या 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. 4सगळ्या 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.

देवा, ऊठ आिण तुझ्या वऱै्यांची दाणादाण उडव. त्याचे
सगळे वरैी त्याच्यापासून दरू पळोत. 2तुझे वरैी वाऱ्यावर
दरूवर जाणाऱ्या धुरासारखे दरूवर जावोत. आगीत

िवतळणाऱ्या मेणाप्रमाणे तुझ्या वऱै्यांचा सवर्नाश होवो. 3परतंु 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 यादे 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. 8आिण भूमी थरथरली. देव, इस्राएलचा देव
िसनाय डोंगरावर आला आिण आकाश िवतळायला लागले. 9 देवा,
थकलेल्या जीणर् झालेल्या भूमीला पुन्हा शक्ती येण्यासाठी तू पाऊस
पाठवलास. 10तुझे 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. 12शिक्तमान
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 दाणदाण उडवली त्यांची
अवस्था पडणाऱ्या िहमासाखी झाली. 15बाशानचा पवर्त उंच सुळके
असेलला मोठा पवर्त आहे. 16बाशान, तू िसयोन पवर्ताकडे तुच्छेतेने का
पाहतोस? देवाला तो पवर्त (िसयोन) आवडतो. परमेश्वराने कायमचे
ितथेच राहाणे पसंत केले. 17परमेश्वर पिवत्र िसयोन पवर्तावर येतो.
त्याच्या मागे त्याचे लाखो रथ असतात. 18तो उंच पवर्तावर गेला, त्याने
कैद्यांची पलटण बरोबर नेली. त्याने माणसांकडून जे त्याच्या िवरुध्द
होते, त्यांच्याकडूनही नजराणे घेतले. परमेश्वर, देव तेथे राहाण्यासाठी
गेला. 19परमेश्वराची स्तुती करा. तो रोज आपल्याला आपले ओझे
वाहायला मदत करतो देव आपल्याला तारतो. 20तो 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.
22माझा धनी म्हणाला, “मी शत्रूला बाशान पवर्तावरुन परत आणीन. 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. 25गायक वाजत गाजत पुढे येतील. नतंर तरुण मुली
खांिजऱ्या वाजवतील. त्यांच्या नतंर वाद्य वाजवणार ेअसतील.
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26मोठ्या मडंळात देवाचा जय जयकार करा. इस्राएलाच्या लोकांनो
परमेश्वराची स्तुती करा. 27छोटा 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
“प्राण्यानी” 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. 32पृथ्वीवरच्या राजांनो, देवासाठी गाणे म्हणा, त्याच्यासाठी
स्तुितगीत गा. 33 देवासाठी गाणे म्हणा देव पुरातन आकाशातून त्याचा
रथ नेतो, त्याचा जोरदार आवाज ऐका. 34तुमच्या 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.

देवा, मला माझ्या सवर् संकटांपासून वाचव. पाणी आता
माझ्या तोंडापयर्ंत चढले आहे. 2इथे 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. 3मी मदतीसाठी याचना करुन थकलो
आहे. माझा घसा दखुत आहे. मी थांबलो आिण डोळे दखेुपयर्ंत तुझ्या
मदतीची वाट पािहली. 4मला 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. 6प्रभु, सवर्शक्तीमान परमेश्वरा, तुझ्या भक्तांना
माझी लाज वाटू देऊ नकोस. इस्राएलाच्या देवा, तुझी उपासना
करणाऱ्यांना माझ्यामुळे अडचणीत येऊ देऊ नकोस. 7माझा चेहरा
लाजेने झाकला गेला आहे. मी तुझ्यासाठी ही लाज जवळ बाळगतो.
8माझे भाऊ मला परक्याप्रमाणे वागवतात. माझ्या आईची मुले मला
परदेशी असल्याप्रमाणे वागवतात. 9तुझ्या मदंीरािवषयीच्या माझ्या तीव्र
भावना माझा नाश करीत आहेत. जे लोक तुझी चेष्टा करतात
त्यांच्याकडून मी अपमािनत होतो. 10मी रडतो, उपवास करतो आिण
त्यामुळे ते माझी चेष्टा करतात. 11माझे द:ुख दाखवण्याकरता मी
जोडेभरडे कपडे वापरतो आिण लोक माझ्यािवषयी िवनोदी िकस्से
सांगतात. 12 ते सावर्जिनक िठकाणी माझ्याबद्दल बोलतात. मद्य िपणारे
लोक माझ्यावर गाणी रचतात. 13माझ्यािवषयी म्हणशील तर परमेश्वरा,
ही माझी तुझ्यासाठी प्राथर्ना आहे, तू माझा स्वीकार करावस असे मला
वाटते. तू मला तारशील असा िवश्वास मला वाटते. 14मला िचखलातून
बाहेर काढ मला िचखलात बुडू देऊ नकोस. माझा ितरस्कार करणाऱ्या
लोकांपासून मला वाचव. मला ह्या खोल पाण्यापासून वाचव.
15लाटांमुळे मला बुडू देऊ नकोस खोल खड्यांना माझा घास घेऊ देऊ
नकोस. धडग्याच्या जबड्यात मला जाऊ देऊ नकोस. 16परमेश्वरा,
तुझे प्रेम चांगले आहे. मला तुझ्या खऱ्या प्रेमाने उत्तर दे. तुझ्यातल्या
सगळ्या दया बुध्दीने तू माझ्याकडे वळ आिण मला मदत कर. 17तुझ्या
सेवाकापासून दरू जाऊ नकोस, मी संकटात आहे, लवकर ये मला मदत
कर. 18 ये माझ्या आत्म्याचा उध्दार कर. मला माझ्या शत्रूंपासून सोडव.
19तुला माझी लाज ठाऊक आहे. माझे शत्रू माझा प्राण उतारा करतात
ते तुला माहीत आहे. या गोष्टी करताना तू त्यांना पािहले आहेस.
20शरमेने 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 आंध्ळे 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 दाखव नकोस. 28 िजवंत माणसांच्या यादीतून त्यांचे नाव पुसून
टाक. त्यांचे नाव चांगल्या लोकांच्या यादीत िलहू नकोस. 29मी िखन्न
आिण द:ुखी आहे देवा, मला वर उचल, मला वाचव. 30मी गाण्यातून
देवाच्या नावाची स्तुती करीन. मी त्याची धन्यवादाच्या गाण्यातून स्तुती
करीन. 31यामुळे देव आनिंदत होईल. एखादा बलै मारुन संपूणर् प्राणी
देवाला अपर्ण करण्यापेक्षा हे िकतीतरी चांगले. 32गरीबांनो तुम्ही देवाची
उपासना करण्यासाठी आलात. या गोष्टी कळल्याने तुम्हाला आनदं
होईल. 33परमेश्वर गरीबांचे, दीनांचे ऐकतो परमेश्वराला तुरंुगातले लोक
अजूनही आवडतात. 34 देवाची स्तुती करा स्वगर् आिण पृथ्वी, समुद्र
आिण त्यातील सवर् गोष्टी तुम्ही सवार्नी त्याची स्तुती करा. 35परमेश्वर
ि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.

देवा, माझा उध्दार कर. देवा लवकर ये आिण मला मदत
कर. 2लोक 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. 3लोकानी 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. 5मी 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. 2तुझ्या चांगुलपणात तू मला
वाचवशील. तू माझी सुटका करशील, माझ्याकडे लक्ष दे

आिण मला वाचव. 3माझा ि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. 5प्रभु, तू माझी आशा आहेस मी तरुण
मुलगा असल्यापासूनच तुझ्यावर िवश्वास टाकला आहे. 6जन्माला
यायच्या आधीपासूनच मी तुझ्यावर अवलबंून आहे मी माझ्या आईच्या
शरीरात होतो तेव्हा पासूनच तुझ्यावर िवसंबून होतो मी नेहमीचतुझी
प्राथर्ना केली. 7तू माझ्या शक्तीचा ठेवा आहेस म्हणून मी दसुऱ्यांसाठी
एक उदाहरण झालो. 8तू 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.
10माझ्या शतं्रूंनी माझ्यािवरुध्द योजना आखल्या आहेत. ते लोक
खरोखरच एकत्र आले, भेटले आिण मला मारण्याची योजना त्यांनी
आखली. 11माझे 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. 13माझ्या
शत्रूंचा पराभव कर. ते मला इजा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना
त्याबद्दल लाज वाटावी अशी माझी इच्छा आहे. 14नतंर मी तुझ्यावर
नेहमीच िवश्वास ठेवीन आिण मी तुझी जास्त स्तुती करीन. 15तू िकती
चांगला आहेस ते मी लोकांना सांगेन, तू जेव्हा जेव्हा मला वाचवलेस
त्याबद्दलही मी सांगेन. ते प्रसंग मोजता न येण्याइतके अगिणत होत.
16मी 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.
18आता मी म्हातारा झालो आहे आिण माझे केस पांढर ेझाले आहेत.
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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. 20तू 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. 21पूवीर्पेक्षाही महान गोष्टी करण्यास मला मदत
कर. माझे सांत्वन करणे चालूच ठेव. 22आिण मी ततंुवाद्य वाजवून तुझी
स्तुती करीन. देवा, तुझ्यावर िवश्वास टाकणे शक्य आहे असे गाणे मी
गाईन. माझ्या ततंुवाद्यावर मी इस्राएलाच्या पिवत्र देवासाठी गाणी
वाजवीन. 23तू माझ्या आत्म्याचा उध्दार केलास. माझा आत्मा आनदंी
होईल. मी माझ्या ओठांनी स्तुितगीते गाईन. 24माझी जीभ नेहमी तुझ्या
चांगुलपणाची गाणी गाईल आिण ज्या लोकांना मला ठार मारायची इच्छा
होती त्यांचा पराभव होईल आिण ते कलिंकत होतील.

देवा, तू राजाला तुझ्यासारखे योग्य िनणर्य घेण्यासाठी मदत
कर. आिण राजाच्या मुलाला तुझ्या चांगुलपणा िवषयी
िशकायला मदत कर. 2तुझ्या लोकांना चांगला न्याय

िमळावा म्हणून राजाला मदत कर तुझ्या गरीब लोकांसाठी चांगले आिण
शहाणपणाचे िनणर्य घेण्यासाठी त्याला मदत कर. 3पृथ्वीवर 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. 5जो 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.
7तो 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 आिण यफेु्रटस नदीपासून पृथ्वीच्या दसुऱ्या टोकापयर्त वाढू
दे. 9वाळवंटात राहाणाऱ्या सवर् लोकांना त्याच्या समोर मुजर ेकरु दे.
त्याच्या सवर् शत्रूंना त्याच्यापुढे घाणीत तोंड घालून मुजर ेकरु दे.
10ताशीर्शच्या आिण दरूदरूच्या देशांच्या राजांना त्याच्यासाठी भेटी
आणू दे. शबा आिण सबाच्या राजांना त्याच्यासाठी खडंणी आणू दे.
11सागळ्या राजांना आमच्या राजासमोर मुजर ेकरु दे सगळी राष्ट्र े
त्याच्या सेवेत राहू दे. 12आमचा राजा असहाय्याला मदत करतो.
आमचा राजा गरीब आिण असहाय्य लोकांना मदत करतो. 13गरीब
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. 18परमेश्वर 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.
20इशायाचा मुलगा दावीद याच्या प्राथर्ना इथे संपल्या.

देव इस्राएल बरोबर खरोखरच चांगला वागला. शुध्द ह्दय
असलेल्या लोकांशी देव चांगला वागतो. 2मी जवळ जवळ
घसरलो आिण पाप करायला लागलो. 3दषु्ट लोक यशस्वी

होतात हे मी पािहले आिण मी त्या गािर्वष्ट 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 आितशय गिर्वष्ठ आिण ितरस्करणीय लोक
आहेत. ते ज्या प्रकारची आभूषणे आिण भपकेदार कपडे घालतात त्या
वरुन हे कळून येते. 7जर 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. 9आपण 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.
13मग 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. 16या गोष्टी समजण्याचा मी खूप प्रयत्न केला पण
तुझ्या मिंदरात येण्यापूवीर् ते माझ्यासाठी फारच कठीण होते. 17मी
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. 19अचानक संकटे
येऊ शकतात आिण नतंर त्या गािर्वष्ठ माणसांचा नाश होतो. भयकंर
गोष्टी घडू शकतात आिण मग त्यांचा सवर्नाश होतो. 20परमेश्वरा, ते
लोक म्हणजे झोपून उठल्यावर िवसर पडणाऱ्या स्वप्रसारखे आहेत.
आपल्या स्वप्रात येणाऱ्या राक्षसाप्रमाणे तू त्या लोकांना अदृष्य करशील.
21मी फार मूखर् होतो. मी श्रीमतं आिण दषु्ट माणसांचा िवचार केला
आिण मी गोंधळून गेलो. 22 देवा, मी गोंधळलो होतो आिण तुझ्यावर
रागावलो होतो. मी एखाद्या मूखर् आिण अज्ञानी प्राण्यासारखा वागलो.
23मला 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?
26कदिचत् 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.
28मी मात्र देवाकडे आलो आहे. आिण ती माझ्यासाठी अितशय चांगली
गोष्ट आहे. मी परमेश्वराला माझा प्रभु आिण माझी सुरािक्षत जागा बनवले.
देवा, तू माझ्यासाठी ज्या गोष्टी केल्यास त्याबद्दल सांगण्यासाठी मी
आलो आहे.

देवा, तू आम्हाला कायमचाच सोडून गेलास का? देवा, तू
तुझ्या माणसांवर अजूनही रागावलेला आहेस का?. 2तू खूप
िदवसांपूवीर् ज्या लोकांना िवकत घेतलेस त्यांची आठवण

ठेव. 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. 4शत्रूंनी मिंदरात यधु्द गजर्ना केल्या. ते यधु्द िंजकले आहे हे
दाखिवण्यासाठी त्यांनी मिंदरात झेंडे फडकवले. 5फावड्याने 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. 8शत्रूंनी आमचा संपूणर् नाश करायचे ठरवले. त्यांनी
देशातील प्रत्येक पिवत्र स्थानजाळून टाकले. 9आम्हाला 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
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दभुागण्यासाठी तू तुझ्या शक्तीचा उपयोग केलास. 14समुद्रातल्या
मोठ्या राक्षसांचा तू पराभव केलास िलव्याथानाचे डोके तू ठेचलेस आिण
त्याचे शरीर प्राण्यांना खाण्याकरता ठेवून िदलेस. 15तू नद्या नाल्यांना
पाणी आणतोस आिण तूच नद्या कोरड्या करतोस. 16 देवा, तू िदवसावर
आिण रात्रीवर िनयतं्रण ठेवतोस. सूयर् आिण चंद्र तूच िनमार्ण केलेस.
17पृथ्वीवरील 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. 20आपला
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. 23तुझ्या शत्रूंच्या आरोळ्या िवसरु नकोस त्यांनी
तुझा पुन्हा पुन्हा अपमान केला आहे.

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. 3पृथ्वी 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, 5 ‘फुशारक्या मारु नका.
एवढे गिर्वष्ठ बनू नका.’ 6या 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. 9मी नेहमी लोकांना याबद्दल
सांगेन. मी इस्राएलाच्या देवाचे गुणगान करीन. 10मी दषु्टांकडून सत्ता
काढून घेईन आिण मी चांगल्या लोकांकडे सत्ता देईन.

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 स्व:त चे रक्षण करु
शकला नाही. 6याकोबाचा 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.
8परमेश्वर न्यायाधीश म्हणून उभा ठाकला. त्याने त्याचे िनणर्य जाहीर
केले. 9 देवाने देशातल्या दील लोकांना वाचवले त्याने स्वागार्तून िनणर्य
िदला सवर् पृथ्वी शांत आिण घाबरलेली होती. 10तू जेव्हा दषु्टांना िशक्षा
करतोस, तेव्हा देवा लोक तुला मान देतात. तू तुझा क्रोध दाखवतोस
आिण वाचलेले लोक शिक्तमान होतात. 11लोकहो! 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.

मी देवाला मदतीसाठी जोरात हाक मारली, देवा मी तुझी
प्राथर्ना करतो. माझ्याकडे लक्ष दे. 2माझ्या प्रभु, मी
संकटात असतो तेव्हा तुझ्याकडे येतो. मी रात्रभर

तुझ्यापयर्ंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या आत्म्याने शांत व्हायला
नकार िदला. 3मी देवाचा िवचार करतो आिण मला काय वाटते ते
त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो, पण मला ते शक्य नाही. 4तू मला झोपू
देत नाहीस, मी काही तरी बोलायचा प्रयत्न केला पण मी फारच

गोंधळलेल्या मनिस्थतीत होतो. 5मी सतत भूतकाळाचा िवचार करीत
रािहलो. खूप िदवसांपूवीर् घडलेल्या घटनांचा मी िवचार करत होतो.
6 रात्री मी माझ्या गाण्याचा िवचार करण्याचा प्रयत्न करतो. मी
स्व:तशीच बोलतो आिण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. 7मी 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?” 10नतंर
मी िवचार केला, “जी गोष्ट मला राहून राहून खटकते आहे ती ही
‘सवर्शिक्तमान सवोर्च्च असा देव त्याची शक्ती घालवून बसला आहे का?”‘
11परमेश्वराने काय केले ते मला आठवते आहे. देवा, खूप पूवीर् तू ज्या
अद्भतू गोष्टी केल्यास त्या मला आठवतात. 12तू केलेल्या गोष्टींचा मी
िवचार केला. मी त्या गोष्टींबद्दल िवचार केला. 13 देवा, तुझे मागर् पिवत्र
आहेत, देवा, तुझ्यासारखा महान कोणीही नाही. 14अद्भतु गोष्टी करणारा
देव तूच आहेस. तू लोकांना तुझी महान शक्ती दाखवलीस. 15तू तुझ्या
शक्तीने लोकांना वाचवलेस. तू याकोबाच्या आिण योसेफाच्या वंशजांना
वाचवलेस. 16 देवा, पाण्याने तुला पािहले आिण ते घाबरले, खोल पाणी
भयाने थरथरले. 17दाट 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. 20तू मोशेच्या आिण अहरोनच्या मदतीने तुझ्या
माणसांना मेंढ्यांप्रमाणे मागर्दशर्न केलेस.

लोकहो! माझी िशकवण ऐका, मी काय सांगतो ते ऐका! 2मी
तुम्हांला ही गोष्ट सांगेन. मी तुम्हांला ही जुनी गोष्ट सांगेन.
3आम्ही ती गोष्ट ऐकली आिण आम्हाला ती चांगली माहीत

आहे. आमच्या वाडविडलांनी आम्हाला ती गोष्ट सांिगतली होती.
4आिण आम्ही ती िवसरणार नाही. आमचे लोक शेवटच्या िपढीपयर्ंत ती
गोष्ट सांगत राहातील. आम्ही परमेश्वराची स्तुती करु आिण त्याने
केलेल्या अद्भतु गोष्टीबद्दल सांगत राहू. 5परमेश्वराने याकोबा बरोबर
करार केला. देवाने इस्राएलला कायदा िदला. देवाने आमच्या पूवर्जांना
आज्ञा िदल्या. त्याने आमच्या पूवर्जांना त्यांच्या वंशजांना िनयम
िशकवायला सांिगतला. 6नवीन 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. 8जर 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 हट्ी 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 अग्रीच्या प्रकाशात मागर् दाखवीत नेत
असे. 15 देवाने वाळवंटात पाषाण फोडला त्याने लोकांना पृथ्वीच्या
गभार्तून पाणी िदले. 16 देवाने खडकातून नदीसारखे खळखळणार ेपाणी
बाहेर आणले. 17परतंु लोकांनी देवािवरुध्द पाप करणे चालूच ठेवले. ते
वाळवंटात सुध्दा सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या िवरुध्द गेले. 18नतंर 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 नक्च देईल.” 21 त्या
लोकांनी म्हटलेले परमेश्वराने ऐकले. देव याकोबावर फार रागावला देव
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इस्राएलवर फार रागावला. 22का? कारण लोकांनी त्याच्यावर िवश्वास
ठेवला नाही. देव त्यांना वाचवील यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही.
23पण नतंर देवाने ढग बाजूला केले आिण त्यातून त्याने त्यांच्यावर
अन्नासाठी मान्नाचा वषार्व केला. 24आकाशाचे दरवाजे उघडावेत तसा
हा प्रकार होता आिण आकाशातील गोदामातून धान्याचा वषार्व होत
रािहला. 25लोकांनी 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 27आिण ि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. 32परतंु 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. ते देवाकडे धावत परतले. 35 देव त्यांचा खडक आहे
याची आठवण त्यांना आली. सवर्शिक्तमान देवाने त्यांना वाचवले याची
त्यांना आठवण झाली. 36आपण देवावर प्रेम करतो असे ते म्हणाले
परतंु ते खोटे बोलले, ते मनापासून बोलत नव्हते. 37 त्यांचे मन
खरोखरच देवाजवळ नव्हते. ते कराराशी प्रामािणक नव्हते. 38परतंु देव
दयाळू होता. देवाने त्यांना त्यांच्या पापांबद्दल क्षमा केली आिण त्याने
त्यांचा नाश केला नाही. देवाने अनेक वेळा स्व:तचा राग आवरला. त्याने
स्व:तला खूप राग येऊ िदला नाही. 39ती 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. 41मग 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. सीअन 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 बफ्राचा 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. 52नतंर 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 स्व:तचे घर िदले. 56परतंु त्यांनी
सवर्शिक्तमान देवाची परीक्षा घेतली आिण त्याचे त्याला खूप वाईट
वाटले. त्या लोकांनी देवाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. 57इस्राएलाच्या
लोकांनी देवाकडे पाठ िफरवली. जसे त्याचे पूवर्ज त्याच्यािवरुध्द गेले
तसेच ते त्याच्या िवरुध्द गेले. ते वाकवलेल्या धनुष्याप्रमाणे अितशय

वाईट होते. 58इस्राएलाच्या 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. शत्रूनी देवाचे “संुदर रत्न”
घेतले. 62 देवाने त्याच्या माणसांवरचा त्याचा राग व्यक्त केला, त्याने
त्यांना यधु्दात मरु िदले. 63तरुण माणसे जळून मेली आिण ज्या
मुलींशी ते लग्र करणार होते त्यांनी िववाहाची गाणी म्हटली नाहीत.
64याजक 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. 67परतंु देवाने
योसेफाच्या कुटंुबाला िझडकारले, देवाने एफ्राईमच्या कुटंुबाचा स्वीकार
केला नाही. 68नाही, 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 दावीदला स्व:तचा खास सेवक म्हणून िनवडले.
दावीद मेंढ्यांच्या वाड्यांचे रक्षण करीत होता. परतंु देवाने त्याला त्याच्या
कामापासून दरू नेले. 71दावीद मेंढ्यांची काळजी घेत होता. परतंु देवाने
त्याला त्या कामापासून दरू नेले. देवाने दावीदला त्याच्या माणसांकडे,
याकोबाच्या माणसांकडे, इस्राएलाच्या माणसांकडे आिण देवाच्या
मालमत्तेकडे लक्ष देण्याचे काम करायला सांिगतले. 72आिण दावीदने
त्यांना शुध्द मनाने मागर् दाखवला, त्याने त्याना शहाणपणाने मागर्
दाखवला.

देवा, काही लोक तुझ्या माणसांशी लढायला आले. त्या
लोकांनी तुझ्या पिवत्र मिंदराचा नाश केला. त्यांनी यरुशलेम
उध्वस्त केले. 2शत्रूंनी 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. 4आमच्या
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. आम्हाला
वाचव त्यामुळे तुझ्या नावाला गौरव प्राप्त होईल. आमची पापे तुझ्या
नावाच्या भल्यासाठी पुसून टाक. 10इतर 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 त्यालोकांना तुझ्या सामथ्यार्ने
वाचव. 12 देवा, आमच्या भोवतालच्या माणसांनी आम्हांला जो त्रास
िदला त्याबद्दल त्यांना सात वेळा िशक्षा दे. तुझा अपमान केल्याबद्दल
त्यांना िशक्षा कर. 13आम्ही तुझी माणसे आहोत, आम्ही तुझ्या
कळपातल्या मेंढ्या आहोत. आम्ही सदवै तुझी स्तुती करु. देवा, आम्ही
अगदी सवर्काळ तुझी स्तुती करु.

इस्राएलाच्या मेंढपाळा, माझे ऐक. तू योसेफाच्या मेंढ्यांना
(माणासांना) मागर् दाखवतोस. राजा म्हणून तू करुबांच्या
आसनावर बसतोस. आम्हाला तुला बघू दे. 2इस्राएलाच्या

मेंढपाळा, तुझे मोठेपण एफ्राइम आिण बन्यामीन व मनश्शे यांच्यासमोर
दाखव. ये आिण आम्हाला वाचव. 3 देवा, आमचा पुन्हा स्वीकार कर
आिण आम्हाला वाचव. 4सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवा, तू आमच्या प्राथर्ना
कधी ऐकशील? आमच्यावर तू सदवै रागावलेलाच राहाणार आहेस का?
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5तू तुझ्या लोकांना अन्न म्हणून अश्रू िदलेस. तेच त्यांचे प्यायचे पाणी
होते. 6तू आम्हाला आमच्या शेजाऱ्यांच्या भांडणाचे िनिमत केलेस.
आमचे शत्रू आम्हाला हसतात. 7सवर्शिक्तमान देवा, पुन्हा आमचा
स्वीकार कर. आमचा स्वीकार कर आिण आम्हाला वाचव. 8भूतकाळात
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. 9तू 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 यफेु्रटसनदीपयर्ंत 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. 14सवर्शािक्तमान
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. 16तुझी “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. 18तो
तुला सोडून परत जाणार नाही. त्याला जगू दे आिण तो तुझ्या नावाचा
धावा करले. 19सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवा, आमच्याकडे परत ये.
आमचा स्वीकार कर. आम्हाला वाचव.

आनदंी राहा आिण आमची शक्ती असलेल्या देवासमोर गाणे
गा, इस्राएलाच्या देवासमोर आनदंाने ओरडा. 2संगीताची
सुरुवात करा. डफ वाजवा. सतार आिण वीणा वाजवा.

3अमावास्येला एडक्याच्या िंशगाचा कणार् वाजवा. पौिर्णमेला ही
एडक्याच्या िंशगाचा कणार् वाजवा. याचवेळी आपला सण सुरु होतो.
4हा 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. 7तुम्ही
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.
9परदेशी लोक ज्या चुकीच्या देवाची पूजा करतात त्यापकैी कुठल्याही
देवाची पूजा करु नकोस. 10मी, 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. 13जर
माझ्या लोकांनी माझे ऐकले, जर इस्राएल माझ्या इच्छे प्रमाणे रािहला,
14तर मी त्यांच्या शत्रूंचा पराभव करीन. जे लोक इस्राएलवर संकटे
आणतात त्यांना मी िशक्षा करीन. 15परमेश्वराचे शत्रू भीतीने थरथर
कापतील. त्यांना कायमची िशक्षा होईल. 16 देव त्याच्या माणसांना
सगळ्यात चांगला गहू देईल. देव त्याच्या माणसांना त्यांचे समाधान
होईपयर्ंत मध देईल.”

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.”
5 “काय घडते आहे ते त्यांनाकळत नाही. त्यांना काही समजत नाही. ते
काय करीत आहेत ते त्यांना कळत नाही. त्यांचे जग त्यांच्या भोवती
कोसळत आहे.” 6मी (देव) म्हणतो, “तुम्ही देव आहात तुम्ही
सवर्शिक्तमान देवाची मुले आहात.” 7परतंु 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.

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. 7 ते
सगळे लोक आमच्याशी लढायला एकत्र आले. 8अश्शूरही 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. 10तू 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 इतस्तता
पसरत ंतस तू त्यांना पसरवून दे. 14अग्री 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. 18नतंर त्यांना तू देव आहेस हे कळेल. तुझे नाव यहोवा आहे हे
त्यांना कळेल. तू सवर्शिक्तमान देवच सवर् जगाचा देव आहेस हे ही त्यांना
कळेल.

सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, तुझे मिंदर खरोखरच संुदर आहे.
2परमेश्वरा, मला वाट पाहाण्याचा मनस्वी कंटाळा आला
आहे. मला तुझ्या मिंदरात यायचे आहे. माझ्यातला कण

कण िजवंत देवाजवळ जायला उत्सुक आहे. 3सवर्शिक्तमान परमेश्वरा,
माझ्या राजा, माझ्या देवा, िचमण्यांना आिण पाकोळ्यांना देखील घरे
असतात. ते पक्षी तुझ्या िंसहासनाजवळ त्यांचे घरटे बांधतात आिण
ितथे त्यांना िपल्ले होतात. 4तुझ्या 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. 7लोक देवाला
भेटण्यासाठी िसयोनाला जाताना एका शहरातून दसुऱ्या शहरात जातात.
8सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक याकोबाच्या देवा, माझे ऐक.
9 देवा, आमच्या रक्षणकत्यार्चे रक्षण कर. तू िनवडलेल्या राजाला दया
दाखव. 10तुझ्या मिंदरातला एक िदवस इतर िठकाणच्या हजार
िदवसांपेक्षा चांगला आहे. माझ्या देवाच्या प्रवेशद्वारापाशी उभे राहाणे हे
वाईट माणसाच्या घरात राहाण्यापेक्षा चांगले आहे. 11परमेश्वर 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.
12सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, जे लोक तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात ते
खरोखरच सुखी असतात. 13

परमेश्वरा, तुझ्या देशाला दया दाखव. याकोबाचे लोक
परदेशात कैदी आहेत. कैद्यांना त्यांच्या देशात परत आण.
2परमेश्वरा, तुझ्या माणसांना क्षमा कर. त्यांची पापे पुसून

टाक. 3परमेश्वरा, रागावणे सोडून दे. क्रोिधत होऊ नकोस. 4 देवा,
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तारणहारा, आमच्यावर रागावणे सोडून दे. आिण आमचा पुन्हा स्वीकार
कर. 5तू आमच्यावर कायमचा रागावणार आहेस का? 6 कृपा करुन
आम्हाला पुन्हा जगू दे. तुझ्या लोकांना सुखी कर. 7परमेश्वरा, आम्हाला
वाचव आिण तू आमच्यावर प्रेम करतोस ते दाखव. 8परमेश्वर 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 खरे
प्रेम त्याच्या भक्तांना भेटेल. चांगुलपणा आिण शांती त्यांचे चंुबन घेऊन
त्यांचे स्वागत करील. 11पृथ्वीवरचे लोक देवाशी प्रामािणक राहातील
आिण स्वगार्तला तो देव त्यांच्याशी चांगला वागेल. 12परमेश्वर
आपल्याला खूप चांगल्या गोष्टी देईल. जमीन खूप चांगली िपके देईल.
13 देवाच्या समोर चांगुलपणा जाईल आिण त्याच्यासाठी मागर् तयार
करील. 14

मी गरीब, असहाय्य माणूस आहे. परमेश्वरा माझे ऐक आिण
माझ्या प्राथर्नेला उत्तर दे. 2परमेश्वरा मी तुझा भक्त आहे.
कृपा करुन माझे रक्षण कर. मी तुझा सेवक आहे. तू माझा

देव आहेस. माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे म्हणून मला वाचव. 3माझ्या
प्रभु, माझ्यावर दया कर मी िदवसभर तुझी प्राथर्ना करीत आहे. 4प्रभु,
माझे जीवन तुझ्या हाती िदले आहे. मला सुखी कर, मी तुझा सेवक
आहे. 5प्रभु, तू चांगला आिण दयाळू आहेस. तुझी माणसे तुला
मदतीसाठी हाका मारतात, तू त्या माणसांवर खरोखरच प्रेम करतो.
6परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक. दयेसाठी माझी प्राथर्ना ऐक. 7परमेश्वरा,
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. 9प्रभु 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. 11परमेश्वरा, मला तुझे मागर् िशकव. मी
तुझी सत्ये जाणे, 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. 14गिर्वष्ठ लोक माझ्यावर हल्ला करतात.
देवा, वाईट लोकांचा समूह मला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहे आिण
ते लोक तुला मान देत नाहीत. 15प्रभु, 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.

देवाने आपले मिंदर यरुशलेमच्या पिवत्र डोंगरावर बांधले.
2परमेश्वराला ि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.”

परमेश्वरा, देवा, तू माझा तारणारा आहेस. मी रात्रांिदवस
तुझी प्राथर्ना करीत आहे. 2 कृपा करुन माझ्या प्राथर्नेकडे
लक्ष दे. दयेखातर माझी प्राथर्ना ऐक. 3माझ्या आत्म्याला हे

द:ुख पुरसेे आहे. मी आता लवकरच मरणार आहे. 4लोक मला आताच
मृत आहे असे समजून वागवतात. मी जगायला अगदी शिक्तहीन आहे
असे समजून वागवतात. 5मला तू मृत माणसात शोध. मी थडग्यात

असलेल्या प्रेतासारखा आहे. ज्याला तू िवसरलास असा एक मृतात्मा,
तुझ्यापासून आिण तुझ्या िनगराणीपासून दरू गेलेला असा एक. 6तू
मला जिमनीतल्या त्या खड्यांत टाकलेस. होय, तूच मला त्या अधंाऱ्या
जागेत ठेवलेस. 7 देवा, तू माझ्यावर रागावला होतास आिण तू मला
िशक्षा केलीस. 8माझे ि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. 9अित दःुखाने रडल्यामुळे माझे
डोळे दखुत आहेत. परमेश्वरा, मी सतत तुझी प्राथर्ना करीत आहे. माझे
बाहू उभारुन मी तुझी प्राथर्ना करत आहे. 10परमेश्वरा, तू मृतांसाठी
चमत्कार करतोस का? भुते उठून तुझी स्तुती करतात का? नाही.
11थडग्यातले मृत लोक तुझ्या प्रेमाबद्दल बोलू शकत नाहीत.
मृत्यलुोकातील मृतलोक तुझ्या इमानीपणािवषयी बोलू शकत नाहीत.
12अधंारात पडलेले मृतलोक तुझी अद्भतु कृत्ये पाहू शकत नाहीत.
िवस्मृतीच्या जगातले मृतलोक तुझ्या चांगुलपणािवषयी बोलू शकत
नाहीत. 13परमेश्वरा, मी तुला मदत करण्यािवषयी िवचारत आहे. प्रत्येक
िदवशी पहाटे मी तुझी प्राथर्ना करतो. 14परमेश्वरा, तू माझा त्याग का
केलास? तू माझे ऐकायला नकार का देतोस? 15मी तरुणपणापासूनच
अशक्त आिण आजारी आहे. मी तुझा राग सोसला आहे आिण मी
असहाय्य आहे. 16परमेश्वरा, तू माझ्यावर रागावला होतास आिण िशक्षा
मला मारुन टाकीत आहे. 17द:ुख आिण वेदना सदवै माझ्याबरोबर
असतात. मी माझ्या द:ुखात आिण वेदनात बुडून मरत आहे असे मला
वाटते. 18आिण परमेश्वरा, तूच माझ्या आप्तेष्टांना आिण इष्ट िमत्रांना मला
सोडून जाण्यास भाग पाडलेस. केवळ भयाण अधंकार माझी सोबत
करत माझ्याजवळ रािहला.

मी सदवै परमेश्वराच्या प्रेमाचे गाणे गाईन मी सदवै त्याच्या
इमानदारीचे गाणे गाईन. 2परमेश्वरा, 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. 4दावीद, मी तुझा वंश
चालू राहील असे करीन. तुझे राज्य सदवै राहील असे मी करीन.”
5परमेश्वरा, तू अद्भतु गोष्टी करतोस याबद्दल स्वगर् तुझी स्तुती करतात.
लोक तुझ्यावर अवलबंून राहू शकतात. पिवत्र लोकांची सभा याबद्दलचे
गाणे गाते. 6स्वगार्तला कोणीही परमेश्वरा समान नाही. “देवा” पकैी
कुणाचीही परमेश्वराशील तुलना होऊ शकत नाही. 7 देव पिवत्र लोकांना
भोटतो. ते देवदतू त्याच्या सभोवती असतात. ते देवाला घाबरतात
आिण त्याला मान देतात. ते भयग्रस्त होऊन त्याच्या भोवती उभे
राहातात. 8सवर्शािक्तमान परमेश्वरा, देवा, तुझ्यासारखा कुणीही इथे
नाही. आम्ही तुझ्यावर संपूणर् िवश्वास टाकू शकतो. 9तू 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.
12उत्तरकेडच्या 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. 14तुझे 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. 16तुझे
नाव त्यांना नेहमी आनदं देते. ते तुझ्या चांगलुपणाची स्तुती करतात.
17तू त्यांची अद्भतु शक्ती आहेस. त्यांची शक्ती तुझ्यापासूनच येते.
18परमेश्वरा, तू आमचा रक्षणकतार् आहेस. इस्राएलचा पिवत्र देव आमचा
राजा आहे. 19तू तुझ्या भक्तांशी दृष्टांतात बोललास आिण म्हणालास,
“मी गदीर्तला एक माणूस िनवडला आिण त्या माणसाला महत्व िदले. मी
त्या तरुण सिैनकाला बलवान केले. 20माझा सेवक दावीद मला
सापडला आिण मी त्याला माझ्या खास तेलाने अिभषेक केला. 21मी
दावीदला 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. 23मी त्याच्या
शत्रूंना संपवले, जे लोक माझ्या िनवडलेल्या राजाचा ितरस्कार करीत
होते त्यांचा मी पराभव केला. 24माझ्या िनवडलेल्या राजावर मी नेहमी
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प्रेम करीन आिण त्याला मदत करीन. मी त्याला नेहमी सामथ्यर्वान
बनवेन. 25मी माझ्या िनवडलेल्या राजाला समुद्राच्या हाती सोपवले, तो
नद्यांना काबूत ठेवल. 26तो मला म्हणेल, ‘तुम्ही माझे वडील आहात तू
माझा देव आहेस माझा खडक माझा तारणारा आहेस.’ 27आिण मी
त्याला माझा पिहला मुलगा बनवेन. तो पृथ्वीवरचा महान राजा असेल.
28माझे प्रेम त्या राजाचे सदवै रक्षण करले त्याच्या बरोबरचा माझा
करार कधीही संपणार नाही. 29 त्याचा वंश सदवै चालू राहील. स्वगर्
असेपयर्ंत त्याचे राज्य असेल. 30जर त्याचे वंशज माझा कायदा
पाळायचे थांबवतील आिण माझ्या आज्ञा पाळणे बदं करतील तर मी
त्यांना िशक्षा करने. 31जर त्या िनवडलेल्या राजाच्या वंशजांनी माझे
िनयम मोडले. 32आिण माझ्या आज्ञांकडे दलुर्क्ष केले तर मी त्यांना
जबरदस्त िशक्षा करने. 33परतंु त्या लोकांवरचे माझे प्रेम मी कधीच
बाजूला करणार नाही. मी त्यांच्याशी नेहमी िनष्ठावान राहीन. 34मी
दावीदशी झालेला माझा करार मोडणार नाही. मी आमचा करार
बदलणार नाही. 35माझ्या पिवत्रतेतून मी त्याला वचन िदले आहे आिण
मी दावीदशी खोटे बोलणार नाही. 36दावीदाचा 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.” 38पण देवा, तू तुझ्या िनवडलेल्या राजावर रागावलास आिण
तू त्याला एकटे सोडून िदलेस. 39तू तुझा करार पाळला नाहीस. तू
राजाचा मुकुट धुळीत फेकून िदलास. 40तू राजाच्या नगरातील िंभती
पाडल्यास. तू त्याचे सवर् िकल्ले उध्वस्त केलेस. 41लोक जाता जाता
त्याच्या वस्तू चोरतात. त्याचे शेजारी त्याला हसतात. 42तू राजाच्या
सवर् शत्रूंना आनदंी केलेस. तू त्याच्या शत्रूंना यधु्द िंजकू िदलेस. 43 देवा,
तू त्यांना स्व:तचे रक्षण करायला मदत केलीस. तू तुझ्या राजाला यधु्द
िंजकायला मदत केली नाहीस. 44तू त्याला यधु्द िंजकू िदले नाहीस. तू
त्याचे िंसहासन जिमनीवर फेकलेस. 45तू त्याचे आयषु्य कमी केलेस. तू
त्याला शरम आणलीस. 46परमेश्वरा, हे िकती काळ चालणार आहे? तू
आमच्याकडे सदवै दलुर्क्ष करणार आहेस का? तुझा राग अग्रीसारखा
सदवै धुमसत राहाणार आहे का? 47माझे आयषु्य िकती लहान आहे ते
लक्षात ठेव तू आम्हाला छोटे आयषु्य जगण्यासाठी व नतंर मरुन
जाण्यासाठी िनमार्ण केलेस. 48कोणीही माणूस जगून कधीही मरणार
नाही असे होणार नाही. कोणीही थडगे चुकवू शकणार नाही. 49 देवा, तू
पूवीर् दाखवलेले प्रेम कुठे आहे? तू दावीदला त्याच्या कुटंुबाशी इमान
राखण्याचे वचन िदले होतेस. 50प्रभु, तुमच्या सेवकाचा लोकांनी कसा
अपमान केला होता ते लक्षात ठेवा. परमेश्वरा, तुझ्या शत्रूंनी केलेल्या सवर्
अपमानांना मला तोंड द्यावे लागले. 51 त्या लोकांनी तू िनवडलेल्या
राजाचा अपमान केला. 52परमेश्वराला सदवै दवुा द्या. आमेन आमेन.

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.

3तूच लोकांना या जगात आणतोस आिण तूच त्यांची पुन्हा माती
करतोस. 4तुझ्यासाठी हजारो वषेर् म्हणजे कालचा िदवस, कालची रात्र.
5तू आम्हाला झाडून टाकतोस. आमचे आयषु्य स्वप्नासारखे आहे.
सकाळ झाली की आम्ही मेलेलो असतो. आम्ही गवतासारखे आहोत.
6गवत सकाळी उगवते आिण संध्याकाळीते वाळते व मरणाला टेकते.
7 देवा, तू रागावतोस तेव्हा आमचा नाश होतो. आम्हाला तुझ्या रागाची
भीती वाटते. 8तुला आमच्या सवर् पापांची मािहती आहे. देवा, तू आमचे
प्रत्येक गुप्त पाप पाहतोस. 9तुझा राग आमचे आयषु्य संपवू शकतो
एखाद्या कुजबुजी सारखे आमचे आयषु्य िवरुन जाऊ शकते. 10आम्ही
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.
12आमचे आयषु्य खरोखरच िकती छोटे आहे ते आम्हाला िशकव
म्हणजे आम्ही खरखेरु ेशहाणे बनू शकू. 13परमेश्वरा, नेहमी आमच्याकडे
परत ये तुझ्या सेवकाशी दयेने वाग. 14तुझ्या प्रेमाने आम्हांला रोज
सकाळी न्हाऊ घाल. आम्हाला सुखी होऊ दे आिण समाधानाने आयषु्य
जगू दे. 15तू आम्हाला आयषु्यात खूप संकटे आिण िखन्नता िदलीस.

आता आम्हांला सुखी कर. 16तू 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. 2मी
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.
4तुम्ही 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. 6अधंारात येणाऱ्या रोगाची िंकवा दपुारी येणाऱ्या भयानक
आजाराची तुम्हाला भीतीवाटणार नाही. 7तुम्ही 1000 शत्रूंचा पराभव
कराल, तुमचा उजवा हात 10 000 शत्रू सिैनकांचा पराभव करले. तुमचे
शत्रू तुम्हाला स्पशर्सुध्दा करु शकणार नाहीत. 8तुम्ही नुसती नजर
टाकलीत तरी त्या दषु्टांना िशक्षा झालेली तुम्हाला िदसेल. 9का? कारण
तुम्ही परमेश्वरावर िवश्वास ठेवता. परात्पर देवाला तुम्ही तुमची सुरिक्षत
जागा बनवले आहे. 10तुमचे 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. 12तुम्हाला
दगडाची ठेच लागू नये म्हणून ते त्यांच्या हातांनी तुम्हाला धरतील.
13तुमच्याजवळ िंसहावरुन आिण िवषारी सापांवरुन चालण्याची शक्ती
असेल. 14परमेश्वर म्हणतो, “जर एखादा माणूस माझ्यावर िवश्वास
ठेवेल, तर मी त्याचे तारण करीन. जे माझे अनुयायी माझी उपासना
करतात त्यांचे मी रक्षण करतो. 15माझे 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.
16मी माझ्या भक्तांना खूप आयषु्य देईन.” आिण त्यांना वाचवीन.

परमेश्वराची स्तुती करणे चांगले असते. परात्पर देवा, तुझ्या
नावाचे उपकारस्मरण करणे चांगले असते. 2तुझ्या प्रेमा
बद्दल सकाळी गाणे आिण रात्री तुझ्या इमानीपणाबद्दल

जयजयकार करणे चांगले असते. 3 देवा, तुझ्यासाठी दहा तारांच्या
वीणेवर आिण सतारीवर संगीत वाजवणे चांगले असते. 4परमेश्वरा, तू
ज्या गोष्टी केल्यास त्यामुळे तू आम्हाला खरोखरच सुखी केले आहेस,
आम्ही त्याबद्दल आनदंाने गातो. 5परमेश्वरा, तू फारच महान गोष्टी
केल्यास तुझे िवचार समजून घेणे आम्हाला फार जड जाते. 6तुझ्याशी
तुलना करता माणसे म्हणजे मूखर् जनावर ेआहेत. ज्याला काहीही कळू
शकत नाही अशा मूखार्सारखे आम्ही आहोत. 7वाईट लोक तणाप्रमाणे
जगतात आिण मरतात. ते ज्या कवडीमोलाच्या गोष्टी करतात, त्या
गोष्टींचा कायमचा नाश होतो. 8परतंु परमेश्वरा, तुला सदवै मान िमळेल.
9परमेश्वरा, तुझ्या सगळ्या शत्रूंचा नाश होईल. वाईट गोष्टी करणाऱ्या
सवर् लोकांचा नाश होईल. 10पण 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. 11मी माझे शत्रू माझ्याभोवती बघतो. ते भल्या
मोठ्या बलैाप्रमाणे माझ्यावर चालकरुन येण्याच्या तयारीत आहेत. ते
माझ्याबद्दल काय बोलतात ते मी ऐकतो. 12परतंु चांगला माणूस
वाढणाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमाणे असतो.चांगला माणूस
लबानोनमधल्या मोठ्या देवदार वृक्षासारखा असतो. 13चांगली माणसे
परमेश्वराच्या मिंदरात लावलेल्या मजबूत वृक्षासारखी असतात. आमच्या
देवाच्या मिंदरातील अगंणात ती झपाट्याने वाढतील. 14 ते जुने
झाल्यावरही फळे देत राहातील. ते सशक्त िहरव्या झाडासारखे
असतील. 15परमेश्वर 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. 3परमेश्वरा,
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नद्यांचा आवाज प्रचंड मोठा आहे. आदळणाऱ्या लाटांचा आवाज खूप
मोठा आहे. 4समुद्राच्या आदळणाऱ्या लाटा फार ताकदवान आहेत
आिण त्यांचा आवाज खूप मोठा आहे. परतंु वरचा परमेश्वर अिधक
ताकदवान आहे. 5परमेश्वरा, 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. 2तू
संपूणर् पृथ्वीचा न्यायाधीश आहेस. गिर्वष्ठ दषु्ट माणसांना

योग्य अशी िशक्षा दे. 3परमेश्वरा, दषु्ट लोक िकती काळ मजा करीत
राहाणार आहेत? परमेश्वरा िकती काळ? 4आणखी िकती काळ हे
गुन्हेगार त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल गौरवोद्गार काढणार आहेत?
5परमेश्वरा, 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. 7आिण ते म्हणतात की या वाईट गोष्टी करताना परमेश्वर त्यांना
बघत नाही. ते म्हणतात की जे काही घडते आहे ते इस्राएलाच्या देवाला
माहीत नाही. 8तुम्ही 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. 11लोक काय िवचार करतात ते
देवाला माहीत असते. लोक म्हणजे वाऱ्याचा झोत आहे हे देवाला माहीत
आहे. 12परमेश्वर ज्या माणसाला िशस्त लावेल तो सुखी होईल. देव त्या
माणसाल जगण्याचा योग्यमागर् िशकवेल. 13 देवा, तू त्या माणसाला
संकटात शांत राहाण्यास िशकवशील. तू त्या माणसाला वाईट लोक
थडग्यात जाईपयर्ंत शांत राहाण्यास मदत करशील. 14परमेश्वर 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. 16वाईट
लोकांशी लढायला मला कोणीही मदत केली नाही. वाईट कृत्य
करणाऱ्या लोकांशी लढण्यासाठी माझ्या बरोबरीने कोणीही उभे रािहले
नाही. 17आिण जर परमेश्वराने मला मदत केली नसतीतर मी मेलो
असतो. 18मी पडायला आलेलो आहे हे मला माहीत आहे, पण
परमेश्वराने त्याच्या भक्तांना आधार िदला. 19मी 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. 22परतंु 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. 2परमेश्वराला धन्यावाद
देणारी गाणे गाऊ या. त्याला आनदंी स्तुती गीते गाऊ या.

3का? कराण परमेश्वर मोठा देव आहे, इतर “देवांवर” राज्य करणारा तो
महान राजा आहे. 4सगळ्यांत खोल दऱ्या आिण सवार्ंत उंच पवर्त
परमेश्वराचे आहेत. 5महासागरही त्याचाच आहे - त्यानेच तो िनिर्मणर्
केला. देवाने स्व:तच्या हाताने वाळवंट िनमार्ण केले. 6चला, आपण
त्याची वाकून उपासना करु या. ज्या देवाने आपल्याला िनमार्ण केले
त्याची स्तुती करु या. 7तो आपला देव आहे आिण आपण त्याची
माणसे. आपण जर त्याचा आवाज ऐकला तर आपण त्याची मेढर ेहोऊ.
8 देव म्हणतो, “तू मिरबात आिण मस्साच्या वाळवंटात जसा हटवादी
होतास तसा होऊ नकोस. 9तुझ्या पूवर्जांनी माझी परीक्षा पािहली,
त्यांनी माझी पारख केली आिण मी काय करु शकतो ते त्यांना िदसले.
10मी 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. 2परमेश्वराला गाणे गा. त्याच्या नावाचा

जयजयकार करा. चांगली बात्तमी सांगा. तो रोज आपला उध्दार करतो
ते सांगा. 3लोकांना सांगा की देव खरोखरच अद्भतु आहे. देव सगळीकडे
ज्या िवस्मयजनक गोष्टीकरतो त्याबद्दल सांगा. 4परमेश्वर महान आहे
आिण स्तुतीला योग्य आहे. तो इतर “देवांपेक्षा” भयकंर आहे. 5इतर
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, परमेश्वरासाठी
स्तुतीपर आिण गौरवपर गीते गा. 8परमेश्वराच्या नावाचा जयजयकार
करा. तुमची अपर्णे घेऊन मिंदरात जा. 9परमेश्वराची त्याच्या संुदर
मिंदरात उपासना करा. पृथ्वीवरचा प्रत्येक माणूस परमेश्वराची उपासना
करो. 10सगळ्या राष्ट्र ांना सांगा की परमेश्वर राजा आहे म्हणून जगाचा
नाश होणार नाही. परमेश्वर लोकांवर न्यायाने राज्य करले. 11स्वगार्ंनो,
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. 13परमेश्वर 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. 2परमेश्वराच्या भोवती दाट काळे ढग
आहेत. चांगुलपणा आिण न्याय त्याच्या राज्याला मजबुती

आणतात. 3अग्री परमेश्वराच्या पुढे जातो आिण शत्रूंचा नाश करतो.
4 त्याची वीज आकाशात चमकते. लोक ती बघतात आिण घाबरतात.
5परमेश्वरा समोर पवर्त मेणासारखे िवतळतात. ते पृथ्वीच्या
मालकासमोर िवतळतात. 6आकाशांनो, त्याच्या चांगुलपणा िवषयी
सांगा प्रत्येक माणसाला देवाचे वभैव बघू द्या. 7लोक 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. 9परात्पर 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.
11चांगल्या लोकांवर प्रकाश आिण सुख चमकते. 12चांगल्या
माणसांनो, परमेश्वरात आनदंी व्हा. त्याच्या पिवत्र नावाला मान द्या.

परमेश्वराने नवीन आिण अद्भतु गोष्टी केल्या म्हणून
त्याच्यासाठी नवीन गाणे गा. 2 त्याच्या पिवत्र उजव्या बाहूने
त्याच्याकडे िवजय परत आणला. 3परमेश्वराने राष्ट्र ांना

त्याची उध्दाराची शक्ती दाखवली. परमेश्वराने त्यांना त्याचा चांगुलपणा
दाखवला. 4 त्याच्या भक्तांना इस्राएलाच्या लोकांशी असलेला देवाचा
प्रामािणकपणा आठवला. दरूच्या प्रदेशातील लोकांना देवाची
वाचवण्याची शक्ती िदसली. 5पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसा, परमेश्वराचा
जयजयकार कर. त्वरनेे त्याचे गुणवणर्न करायला सुरुवात कर. 6वीणे,
परमेश्वराची स्तुती करा. वीणेच्या झकंारांनो, त्याची स्तुती करा. 7कणेर्
आिण िंशग वाजवून आपल्या राजाचे, परमेश्वराचे गुणवणर्न करा. 8समुद्र,
पृथ्वी आिण त्यावरील सवर् वस्तंूना जोर जोरात गाऊ द्या. 9नद्यांनो,
टाळ्या वाजवा पवर्तांनो, सगळ्यांनी बरोबर गाणे गा. [10] 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. 3सवर् लोकांना तुझ्या नावाचा जयजयकार
करु दे. देवाचे नाव भीतीदायक आहे. देव पिवत्र आहे. 4बलवान राजाला
न्यायीपणा आवडतो. देवा, तू चांगुलपणा िनमार्ण केलास तू चांगुलपणा
आिण प्रमािणकपणा याकोबमध्ये (इस्राएलमध्ये) आणलास. 5परमेश्वर,
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आपला देव त्याची स्तुती करा आिण त्याच्या पिवत्र पादासनाजवळ
त्याची उपासना करा. 6मोशे 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. 8परमेश्वरा,
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.

हे पृथ्वी, परमेश्वरासाठी गा. 2परमेश्वराची सेवा करताना
आनदंी राहा. परमेश्वरासमोर आनदंी गाणी घेऊन या.
3परमेश्वरच 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.
5परमेश्वर चांगला आहे. त्याचे प्रेम िचरजंीव आहे. आपण त्याच्यावर
कायम िवश्वास टाकू शकतो.

मी प्रेम आिण न्याय याबद्दल गाईन, परमेश्वरा, मी तुला
गाण्यातून आळवीन. 2मी अगदी कसोशीने पिवत्र शुध्द
आयषु्य जगेन. परमेश्वरा, तू माझ्याकडे कधी येशील? 3मी

माझ्यासमोर कुठलीही मूतीर् ठेवणार नाही. जे लोक असे तुझ्यािवरुध्द
जातात त्यांचा मला ितरस्कार वाटतो. मी तसे करणार नाही. 4मी
प्रामािणक राहीन. मी वाईट कृत्ये करणार नाही. 5जर एखादा माणूस
त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल गुप्तपणेवाईट गोष्टी बोलत असेल तर मी त्या
माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गिर्वष्ठ होऊ देणार नाही आिण ते
इतरांपेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटू देणार नाही. 6ज्यांच्यावर
ि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. 7मी खोटे बोलणाऱ्यांना माझ्या घरात
थारा देणार नाही. मी खोटारड्यांना माझ्याजवळ िफरकू देणार नाही.
8मी या देशात राहाणाऱ्या वाईट लोकांचा नेहमी नाश करने. दषु्ट
लोकांनी परमेश्वराचे शहर सोडून जावे यासाठी मी त्यांच्यावर जबरदस्ती
करने.

परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक आिण माझ्या मदतीसाठी
मारलेल्या हाकेकडे लक्ष दे. 2परमेश्वरा, मी संकटात
असताना माझ्याकडे पाठ िफरवू नकोस. माझ्याकडे लक्ष

दे. मी मदतीसाठी ओरडेन तेव्हा मला लगेच ओ दे. 3माझे आयषु्य
धुराप्रमाणे िनघून जात आहे. हळू हळू िवझत चाललेल्या आगीप्रमाणे
माझे आयषु्य आहे. 4माझी शक्ती िनघून गेली आहे. मी वाळलेल्या,
मरणाला टेकलेल्या गवताप्रमाणे आहे. मी जेवण करण्याचे सुध्दा
िवसरलो. 5माझ्या दखुामुळे माझे वजन कमी होत आहे. 6मी वाळवंटात
राहणाऱ्या घुबडाप्रमाणे एकाकी आहे. जुन्या पडझड झालेल्या
इमारतीतल्या घुबडाप्रमाणे मी एकाकी आहे. 7मी झोपू शकत नाही. मी
छपरावर असलेल्या एकाकी पक्ष्याप्रमाणे आहे. 8माझे शत्रू नेहमी माझा
अपमान करतात. ते माझी चेष्टा करतात आिण मला शाप देतात. 9ख
आहे. माझे अश्रू माझ्या पेयात पडतात. 10का? 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. 12पण परमेश्वरा, तू सदवै
असशील तुझे नाव सदा सवर्काळ राहील. 13तू उंच जाशील आिण
िसयोन पवर्ताचे सांत्वन करशील. तू िसयोनला दया दाखवण्याची वेळ
आता आली आहे. 14तुझ्या सेवकांना िसयोनचे दगड आवडतात.
त्यांना त्या शहराची धूळपण आवडते. 15लोक परमेश्वराच्या नावाची
उपासना करतील. देवा, पृथ्वीवरील सवर् राजे तुला मान देतील.
16परमेश्वर िसयोन पुन्हा बांधेल लोक पुन्हा त्याचे गौरव बघतील.
17 देवाने िजवंत ठेवलेल्या लोकांच्या प्राथर्नेला तो उत्तर देईल. देव
त्यांची प्राथर्ना ऐकेल. 18पुढील िपढीसाठी या गोष्टी िलहून ठेव आिण पुढे
ते लोक परमेश्वराची स्तुती करतील. 19परमेश्वर त्या वरच्या पिवत्र
जागेतून खाली पाहील. परमेश्वर स्वगार्तून खाली पृथ्वीकडे पाहील.

20आिण तो कैद्यांची प्राथर्ना ऐकेल. ज्यांना मृत्यदुडं झाला आहे त्यांना
तो सोडवेल. 21नतंर िसयोनमधले लोक परमेश्वराबद्दल सांगतील. ते
यरुशलेममध्ये त्याच्या नावाची स्तुती करतील. 22सगळी राष्ट्र े एकत्र
येतील राज्ये परमेश्वराची एकत्र सेवा करतील. 23मला माझ्या शक्तीने
दगा िदला. माझे आयषु्य कमी झाले. 24 म्हणून मी म्हणालो, “मला
तरुणपणी मरु देऊ नकोस. देवा, तू कायमचाच जगणार आहेस! 25तू
खूप पूवीर् जग िनमार्ण केलेस. तू तुझ्या हातांनी आकाश िनमार्ण केलेस.
26जग आिण आकाश संपेल पण तू मात्र सदवै असशील. ते
कापडाप्रमाणे जीणर् होतील आिण कपड्यांसारखे तू त्यांना बदलशील ते
सगळे बदलले जातील. 27पण देवा, तू मात्र कधीच बदलला जाणार
नाहीस. तू सवर्काळ राहाशील. 28आज आम्ही तुझे सेवक आहोत.
आमची मुले इथे राहातील आिण त्यांचे वंशजसुध्दा तुझी उपासना
करायला इथे असतील.”

माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या
शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पिवत्र नावाची स्तुती
करु दे. 2माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर

आिण तो खोखरच 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. 6खी 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. 8परमेश्वर सहानुभूितपूणर् आिण दयाळू आहे. देव सहनशील
आिण प्रेमाचा सागर आहे. 9परमेश्वर नेहमीच टीका करीत नाही. परमेश्वर
आमच्यावर सदवै रागावलेला राहात नाही. 10आम्ही देवािवरुध्द पाप
केले पण त्याने आम्हाला त्या पापाला साजेशी िशक्षा केली नाही.
11 देवाचे त्याच्या भक्तांबद्दलचे प्रेम हे स्वगर् पृथ्वीव रिजतक्या उंचीवर
आहे िततके आमच्यावर आहे. 12आिण देवाने आमची पापे पूवर् आिण
पिश्चम एकमेकींपासून िजतक्या अतंरावर आहेत िततक्या अतंरावर
नेऊन ठेवली. 13वडील 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. 15आमचे आयषु्य कमी आहे हे
देवाला माहीत आहे. त्याला माहीत आहे की आम्ही गवताप्रमाणे आहोत.
16आम्ही 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. 17परतंु परमेश्वराने त्याच्या भक्तांवर नेहमीच प्रेम केले
आिण तो सदवै त्याच्या भक्तांवर प्रेम करीत राहाणार आहे. देव त्यांच्या
मुलांशी आिण 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. 21परमेश्वराच्या
सगळ्या सनै्यांनो देवाची स्तुती करा. तुम्ही त्याचे सेवक आहात. देवाला
जे हवे ते तुम्ही करा. 22परमेश्वराने 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. 2माणसाने 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 सेवकांना78
अग्रीसारखे. 5 देवा, तू पृथ्वीला ितच्या पायावर अशा तऱ्हेनेउ भारलेस
की ितचा कधीही नाश होणार नाही. 6तू ितला पाण्याने गोधडीसारखे
आच्छादलेस, पाण्याने डोंगरही झाकले गेले. 7परतंु तू आज्ञा केलीस
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आिण पाणी ओसरले. देवा, तू पाण्याला दटावलेस आिण ते ओसरले.
8पाणी डोंगरावरुन खाली दरीत वाहात गेले आिण नतंर ते तू
त्याच्यासाठी केलेल्या जागेत गेले. 9तू 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. 11झर ेसगळ्या रानटी श्वापदांना पाणी देतात.
रानगाढवे देखील ितथे पाणी िपण्यासाठी येतात. 12पानपक्षी 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. 16लबानोन मधले मोठे देवदार वूक्ष परमेश्वराचे
आहेत. परमेश्वराने ती झाडे लावली आिण तो त्यांना लागणार ेपाणी देतो.
17पक्षी त्या झाडांत आपली घरटी बांधतात. मोठे करकोचे देवदारूच्या
झाडातच राहातात. 18 रानबकऱ्या उंच पवर्तावर राहातात. मोठ मोठे
खडक कोल्ह प्राण्याची लपून बसायची जागा आहे. 19 देवा, तू आम्हाला
सण केव्हा येतो ते कळण्यासाठी चंद्र िदलास आिण सूयार्ला केव्हा
मावळायचे ते नेहमीच कळते. 20तू 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. 22नतंर सूयर् उगवतो आिण प्राणी
आपापल्या घरी परत जाऊन िवश्रांती घेतात. 23नतंर लोक त्यांचे काम
करायला जातात आिण ते संध्याकाळपयर्ंत काम करतात. 24परमेश्वरा,
तू अनेक अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस. तू केलेल्या गोष्टींनी पृथ्वी भरली
आहे. तू केलेल्या गोष्टींत आम्हाला तुझे शहाणपण िदसते. 25समुद्राकडे
बघ, तो िकती मोठा आहे! आिण त्यात िकती तरी गोष्टी राहातात. ितथे
लहान मोठे प्राणी आहेत. मोजता न येण्याइतके. 26समुद्रात 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. 29आिण जेव्हा तू त्यांच्यापासून दरू जातोस तेव्हा ते
घाबरतात. त्यांचे आत्मे त्यांना सोडून जातात. ते अशक्त बनतात आिण
मरतात आिण त्यांच्या शरीराची परत माती होते. 30पण परमेश्वरा, तू
जेव्हा तुझा आत्मा पाठवतोस तेव्हा ते सशक्त होतात आिण तू जमीन
पुन्हा नव्या सारखी करतोस. 31परमेश्वराचे वभैव सदवै राहो!
परमेश्वराला त्याने केलेल्या गोष्टींपासून आनदं िमळो. 32परमेश्वराने
पृथ्वीकडे नुसते बिघतले तरी ती थरथर कापते. त्याने पवर्ताला नुसता
हात लावला तरी त्यातून धूर येईल. 33मी आयषु्यभर परमेश्वराला गाणे
गाईन. मी िजवंत असे पयर्ंत परमेश्वराचे गुणगान करीन. 34मी ज्या गोष्टी
बोललो त्यामुळे त्याला आनदं झाला असेल असे मला वाटते. मी
परमेश्वराजवळ आनदंी आहे. 35पाप 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.
2परमेश्वराला गाणे गा. त्याची स्तुितगीते गा. तो ज्या

अद्भतु गोष्टी करतो त्याबद्दल सांगा. 3परमेश्वराच्या पिवत्र नावाचा
अिभमान बाळगा. तुम्ही लोक परमेश्वराला शोधत आला, सुखी व्हा.
4शक्तीसाठी परमेश्वराकडे जा. मदतीसाठी नेहमी त्याच्याकडे जा. 5तो
ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी करतो त्याची आठवण ठेवा त्याचे चमत्कार
आिण त्याचे शहाणपणाचे िनणर्य याची आठवण ठेवा. 6तुम्ही त्याचा
सेवक अब्राहाम याचे वंशज आहात. तुम्ही याकोबाचे, देवाने िनवडलेल्या
माणसाचे वंशज आहात. 7परमेश्वर आपला देव आहे. परमेश्वर सवर्
जगावरराज्य करतो. 8परमेश्वर देवाच्या कराराची सदवै आठवण ठेवा.
हजारो िपढ्या त्याच्या आज्ञांची आठवण ठेवा. 9 देवाने अब्राहाम बरोबर
करार केला. देवाने इसहाकला वचन िदले. 10नतंर 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.” 12अब्राहामचे 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. 14ख
न देण्याची ताकीद िदली. 15ख देऊ नका. माझ्या संदेष्ट्यांचे काही
वाईट करु नका.” 16 देवाने त्या देशात दषु्काळ आणला. लोकांना
खायला पुरसेे अन्न नव्हते. 17पण देवाने योसेफ नावाच्या माणसाला
त्यांच्या पुढे पाठवले. योसेफ गुलाम सारखा िवकला गेला. 18 त्यांनी
योसेफाच्या पायाला दोर बांधले. त्यांनी त्याच्या मानेभोवती लोखडंी कडे
घातले. 19योसेफाने सांिगतलेल्या गोष्टी प्रत्यक्ष घडेपयर्ंत तो गुलामच
रािहला. परमेश्वराच्या संदेशामुळे योसेफ बरोबर होता हे िसध्द झाले.
20 तेव्हा िमसरच्या राजाने त्याला मोकळे सोडले. राष्ट्र ांच्या प्रमुखाने
त्याला तंुरंुगातून बाहेर काढले. 21 त्याने योसेफला आपल्या घराचा
मुख्य नेमले. योसेफने त्याच्या मालकीच्या सवर् वस्तंूची काळजी घेतली.
22योसेफने इतर प्रमुखांना सूचना िदल्या. योसेफने वृध्दांना िशकवले.
23नतंर इस्राएल िमसरमध्ये आला. याकोब हामच्या देशातच रािहला.
24याकोबाचे 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.
35टोळ व नाकतोड्यांनी देशातली सवर् झाडे खाऊन टाकली. त्यांनी
शेतातली सवर् िपके खाल्ली. 36आिण नतंर देवाने त्यांच्या देशातल्या सवर्
पिहल्या अपत्यांना ठार मारले. देवाने त्यांच्या मोठ्या मुलांना मारले.
37नतंर 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 अिग्रच्या खांबाचा रात्री प्रकाशासाठी उपयोग केला.
40लोकांनी 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. 2परमेश्वर
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. 4परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझ्या माणसांशी
दयाळू असतोस तेव्हा माझी आठवण ठेव. मलाही वाचवायचे आहे हे
लक्षात ठेव. 5परमेश्वरा, 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. 6आम्ही
आमच्या पूवर्जांसारखेच पाप केले. आम्ही चुकलो. आम्ही दषु्कृत्ये केली.
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7परमेश्वरा, िमसरमधले आमचे पूवर्ज तू केलेल्या चमत्कारांपासून
काहीही िशकले नाहीत. ते लाल समुद्राजवळ होते तेव्हा आमचे पूवर्ज
तुझ्यािवरुध्द गेले. 8परतंु 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. 12नतंर
आमच्या पूवर्जांचा देवावर िवश्वास बसला. त्यांनी त्याच्यावर स्तुितसुमने
उधळली. 13परतंु आमचे पूवर्ज लवकरच देवाने केलेल्या गोष्टी िवसरले
त्यांनी देवाचा उपदेश ऐकल नाही. 14आमचे पूवर्ज वाळवंटात भुकेले
झाले आिण त्यांनी शुष्क झालेल्या भूमीत देवाची परीक्षा पािहली.
15परतंु देवाने त्यांना त्यांनी मािगतलेल्या गोष्टी िदल्या. पण त्याने त्यांना
भयानक रोगही िदला. 16लोकांना मोशेचा मत्सर वाटला. 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. 18नतंर 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 केलेत्या 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. 24परतंु नतंर त्या लोकांनी कनानच्या संुदर देशात
जायला नकार िदला. त्या देशात राहाणाऱ्या लोकांचा पराभव करायला
देव मदत करले यावर िवश्वास ठेवायला त्यांनी नकार िदला. 25आमच्या
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. 28नतंर बआल पौर येथे
देवाचे लोक बआलची पूजा करण्यास एकत्र जमले. ते जगंली
भोजनावळीत सामील झाले आिण मेलेल्यालोकांना अपर्ण केलेले बळी
त्यांनी खाल्ले. 29 देव त्याच्या माणसांवर खूप रागावला, देवाने त्यांना खूप
आजारी पाडले. 30पण फीनहासने देवाची प्राथर्ना केलीआिण देवाने
आजार थांबवला. 31फीनहासने चांगली गोष्ट केली हे देवाला माहीत
होते. देव याची सदवै आठवण ठेवील. 32मरीबा 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. 34परमेश्वराने लोकांना कनानमध्ये राहाणाऱ्याइ तर देशाचा
नाश करायला सांिगतले. पण इस्राएलाच्या 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. 37तचीच 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. 44पण 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. 46इतर देशांनी त्यांना कैदी बनवले
पण देवाने त्यांना त्याच्या माणसांशी दयाळू राहायला सांिगतले.
47परमेश्वरा, देवा आमचे रक्षण कर इतर देशातून आम्हाला गोळाकर
म्हणजे आम्ही तुझ्या पिवत्र नावाचे आभार मानू आिण तुझे गुणगान करु.
48परमेश्वराला, इस्राएलाच्या देवाला धन्यवाद द्या. देव नेहमी राहात
आला आहे आिण तो सदवै राहाणार आहे. आिण सगळे लोक म्हणाले,
“आमेन! परमेश्वराची स्तुती करा.”

परमेश्वराला धन्यावाद द्या. कारण तो चांगला आहे. त्याचे
प्रेम कायम राहाणार आहे. 2परमेश्वराने ज्याचा उध्दार
केला आहे अशा प्रत्येक माणसाने हे शब्द म्हटले

पािहजेत. परमेश्वराने त्यांना त्यांच्या शत्रूपासून वाचवले. 3परमेश्वराने
त्याच्या माणसांना वेगवेगळ्या देशातून गोळा करुन आणले. त्याने त्याना
पूवर् - पिश्चम, उत्तर - दिक्षण या िदशांतून आणले. 4 त्यांतले काही
वाळवंटात िफरले. ते राहाण्यासाठी जागा शोधत होते पण त्यांना शहर
सापडले नाही. 5 ते खूप भुकेले आिण तान्हेले होते आिण अशक्त होत
होते. 6नतंर त्यांनी परमेश्वराला मदती साठी हाक मारली आिण त्याने
त्यांना त्यांच्या संकटातून वाचवले. 7 देव त्यांना सरळ जेथे त्यांना
राहायचे होते त्या शहरात घेऊन गेला. 8परमेश्वराला 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 तंुरंुगात गजांच्या आडबदं होती. 11का? 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. 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 कायला मदत
करतो. देव त्यांचे तांब्याचे दरवाजे मोडू शकतो. देव त्यांच्या
दरवाज्यावरचे लोखडंीगज तोडू शकतो. 17पापयकु्त 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 बरे
केले, म्हणून ते लोक थडग्यात जाण्यापासून बचावले. 21परमेश्वराला
त्याच्या प्रेमाबद्दल व तो लोकांसाठी करत असलेल्या अद्भतु गोष्टींबद्दल
धन्यवाद द्या. 22परमेश्वराने जे काही केले त्याबद्दल त्याला धन्यवाद
म्हणून बळी अपर्ण करा. परमेश्वराने केलेल्या गोष्टी आनदंाने सांगा.
23काही 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. 26लाटांनी 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. 30समुद्र शांत झाला
म्हणून खलाशी आंनिदत झाले. देवाने त्यांना सुरिक्षतपणे त्यांच्या
इिच्छत स्थळी आणून पोहोचवले. 31परमेश्वराला 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
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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 द्राक्ष ंपेरली आिण त्यांना चांगले उत्पन्न आले.
38 देवाने त्या लोकांना आशीवार्द िदला. त्यांचे कुटंुब वाढले. त्यांच्या
जवळ खूप जनावर ेहोती. 39अिरष्टे 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.
41पण नतंर देवाने त्या गरीब लोकांची संकटातून मुक्तता केली आिण
आता त्यांची कुटंुब मेंढ्यांच्या कळपासारखी मोठी आहेत. 42चांगले
लोक हे बघतात आिण आनदंी होतात. पण दषु्ट लोक ते बघतात आिण
काय बोलावे ते त्यांना सुचत नाही. 43जर एखादा माणूस शहाणा असला
तर त्याला या गोष्टी आठवतील नतंर त्याला देवाचे प्रेम म्हणजे खरोखर
काय ते कळून येईल.

देवा, मी तयार आहे. मी गुणगान गायला मनापासून तयार
आहे. 2वीणांनो आिण सतारींनो, आपण सुयार्ला जाग
आणू या. 3परमेश्वरा, आम्ही तुझी इतर देशांत स्तुती

करु. आम्ही इतर लोकांत तुझी स्तुती करु. 4परमेश्वरा, तुझे प्रेम
आकाशापेक्षाही उंच आहे. तुझे प्रेम सवार्ंत उंच अशा ढगापेक्षाही उंच
आहे. 5 देवा, स्वागार्च्याही 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. 9मावब
माझे पाय धुण्याचे पात्र असेल. अदोम माझी पादत्राणे नेणारा सेवक
असेल. मी पिलष्ट्यांचा पराभव करीन आिण िवजयाबद्दल हषर्नाद
कहीन.” 10मला 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 सत्रूचा पराभव करायला मदत
कर. लोक आम्हांला मदत करु शकत नाहीत. 13फक्त देवच आम्हाला
बलवान करु शकतो. देव आमच्या शत्रूचा पराभव करु शकतो.

देवा, माझ्या प्राथर्नेला तुझे कान बदं करु नकोस. 2दषु्ट
लोक माझ्यािवषयी खोटंनांट सांगत आहेत. ते
माझ्याबद्दल असत्य गोष्टी सांगत आहेत. 3लोक

माझ्याबद्दल द्वेषयकु्त गोष्टी सांगत आहेत. ते कारण नसताना माझ्यावर
हल्ला करत आहेत. 4मी त्यांच्यावर प्रेम केले पण ते माझा द्वेष करतात
म्हणून देवा, मी आता तुझी प्राथर्ना करतो. 5मी त्या लोकांसाठी
चांगल्या गोष्टी केल्या पण ते माझ्यासाठी वाईट गोष्टी करत आहेत. मी
त्यांच्यावर प्रेम केले पण ते माझाद्धेष करत होते. 6माझ्या शत्रूंनी वाईट
गोष्टी केल्या त्याबद्दल त्याला िशक्षा कर. तो चुकला आहे हे िसध्द
करण्यासाठी एखादा माणूस शोध. 7माझा शत्रू चुकला आिण तो
अपराधी आहे हे न्यायाधीशांना ठरवू दे. माझा शत्रू जे काही बोलतो
त्यामुळे त्याची पिरिस्थती अिधकच िबघडते. 8माझ्या शत्रूला लवकर
मरु दे. त्याचा व्यवसाय दसुऱ्या माणसाला िमळू दे. 9माझ्या शत्रूच्या
मुलांना अनाथ आिण त्याच्या बायकोला िवधवा कर. 10 त्यांना त्यांचे
घर गमावू दे आिण त्यांना िभकारी होऊ दे. 11माझ्या शत्रूंच्या धनकोंना
त्याच्याकडचे सगळे घेऊ दे आिण परक्यांना त्याच्या सवर् श्रमांचे फळ
घेऊ दे. 12माझ्या शत्रूंशी कुणीही दयाळू असू नये असे मला वाटते.
त्याच्या मुलांना कुणी दया दाखवू नये असे मला वाटते. 13माझ्या शत्रूचा
संपूणर् नाश कर. पुढच्या िपढीला त्याचे नाव सवर् गोष्टीवरुन काढून टाकू
दे. 14परमेश्वराला माझ्या शत्रूच्या विडलांच्या पापांची आठवण करुन
िदली जाईल असे मला वाटते, त्याच्या आईची पापे कधीही पुसली जाऊ
नयेत असे मला वाटते. 15परमेश्वराला त्या पापांची सदवै आठवण

राहील अशी मी आशा करतो आिण तो लोकांवर माझ्या शत्रूला पूणर्पणे
िवसरुन जायची शक्ती देईल अशी मी आशा करतो. 16का? 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. 18शाप हेच त्याचे कपडे असू दे. शाप हेच त्याचे
िपण्याचे पाणी असू दे. शाप हेच त्याच्या शरीरावरचे तेल असू दे. 19शाप
त्या दषु्ट माणसांच्या शरीराभोवती गंुडाळण्याचे वस्त्र आिण शापच त्यांच्या
कमर ेभोवतीचा पट्टा असू दे. 20परमेश्वर या सगळ्या गोष्टी माझ्या
शत्रूंच्याबाबतीत करील अशी मी आशा करतो. जे लोक मला ठार
मारायचा प्रयत्न करीत आहेत त्या सवार्ंना परमेश्वर या गोष्टी करले अशी
मी आशा करतो. 21परमेश्वरा, तू माझा प्रभु आहेस. तुझ्या नावाला गौरव
प्राप्त होईल अशा रीतीने मला वागव. माझ्यावर तुझे खूप प्रेम आहे म्हणून
मला वाचव. 22खी आहे आिण माझे ह्दयिवदीणर् झाले आहे.
23 िदवसाच्या शेवटी येणाऱ्या लांब सावल्यांप्रमाणे माझे आयषु्य संपले
आहे असे मला वाटते. कुणीतरी झटकून टाकलेल्या िकड्याप्राणे मी
आहे असे मला वाटते. 24मी भुकेला असल्यामुळे माझ्या गुडघ्यातली
शक्ती क्षीण झाली आहे. माझे वजन घटते आहे आिण मी बारीक होत
आहे. 25वाईट लोक माझा अपमान करतात. ते माझ्याकडे बघतात
आिण त्यांच्या माना हलवतात. 26परमेश्वरा, देवा, मला मदत कर. तुझे
खर ेप्रेम दाखव आिण माझा उध्दार कर. 27नतंर 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. 29माझ्या शत्रूंना लाज आण. त्यांना
त्यांची लाजच अगंरख्या प्रमाणे घालायला लाव. 30मी परमेश्वराला
धन्यवाद िदले. खूप लोकांसमोर मी त्याची स्तुती केली. 31का? कारण
परमेश्वर असहाय्य लोकांच्या मदतीसाठी उभा राहातो जे लोक त्यांना
ठार मारायची िशक्षा देतात त्यांच्यापासून देव त्यांना वाचवतो.

परमेश्वर माझ्या प्रभुला म्हणाला, “मी तुझ्या शत्रूंना तुझ्या
िनयतं्रणाखाली ठेवीन. माझ्याजवळ माझ्या उजव्या
बाजूला बस.” 2परमेश्वर तुझे राज्य वाढवायला मदत

करले. तुझे राज्य िसयोनपाशी सुरु होईल आिण ते तू तुझ्या शत्रूंवर
त्यांच्या देशात जाऊन राज्य करशील. 3तू तुझ्या सनै्याची जमावाजमव
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.
4परमेश्वराने वचन िदले आहे आिण आता तो त्याचे मन बदलणार नाही.
“तू सदवै याजक रािहला आहेस मलिकसदेक होता तसा याजक तू
आहेस.” 5माझा 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 सामथ्यर्वानहोईल.

परमेश्वराची स्तुती करा िजथे चांगले लोक एकत्र येतात
त्या सभेत मी परमेश्वराला अगदी मनापासून धन्यवाद
िदले. 2परमेश्वर अद्भतु गोष्टी करतो देवाकडून येणाऱ्या

चांगल्या गोष्टीलोकांना हव्या असतात. 3 देव खरोखरच तेजस्वी उत्कृष्ट
आिण अद्भतु गोष्टी करतो. त्याचा चांगुलपणा सदवै असतो. 4परमेश्वर
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. 10शहाणपणाची सुरुवात
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देवाबद्दलच्या भीतीने आिण आदराने होते. जे लोक देवाचे आज्ञाधारक
असतात ते शहाणे असतात. देवाला सदवै स्तुितगीते गायली जातील.

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. 4चांगल्या लोकांना देव म्हणजे अधंारात
चमकणारा प्रकाश वाटतो. देव चांगला, दयाळू आिण कृपाळू आहे.
5माणसाने दयाळू आिण उदार असणे चांगले असते. माणसाने त्याच्या
व्यापार उद्दोगात सचोटीने वागणे चांगले असते. 6तो 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. 8ज्याच्याजवळ दृढ िवश्वास आहे
त्याला भीती वाटणार नाही. तो त्याच्या शत्रूचा पराभव करले. 9तो
माणूस सहजपणे गरीबांना वस्तू देतो आिण त्याचा चांगुलपणा सदवै
असतो. 10दषु्ट 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.
2परमेश्वराचे नाव आता आिण सदवै धन्य व्हावे असे मला

वाटते. 3पूवेर्ला सूयर् उगवतो ितथपासून ते तो िजथे मावळतो ितथपयर्ंत
परमेश्वराच्या नावाचे गुणगान व्हावे असे मला वाटते. 4परमेश्वर 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. 8आिण देव
त्या लोकांना महत्व देतो.देव त्या लोकांना महत्वाचे नेते बनवतो.
9स्त्रीला मूळ होत नसेल तर देव ितला मुले देईल आिण ितला आनदंी
करले. परमेश्वराची स्तुती करा.

इस्राएलने िमसर देश सोडला. याकोबाने (इस्राएल) तो
परका देश सोडला. 2यहुदा त्याचे िनवडक राष्ट्र  बनले
इस्राएल त्याचे राज्य झाले. 3लाल समुद्राने हे पािहले

आिण तो पळून गेला. यादेर्न नदी वळली आिण पळाली. 4पवर्त
मेंढ्यांसारखा नाचला. टेकड्या कोकरासारख्या नाचल्या. 5लाल
समुद्रा, तू का पळून गेलास? यादेर्न नदी तू का वळलीस आिण का पळून
गेलीस? 6पवर्तांनो तुम्ही मेंढ्यांसारखे का नाचलात? आिण टेकड्यांनो
तुम्ही कोकरासारखे का नाचलात? 7पृथ्वी प्रभुसमोर, याकोबाच्या
देवासमोर थर थर 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.

2आमचा 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. 8ज्या लोकांनी असे पुतळे केले
आिण त्यावर जे िवश्वास ठेवतात ते त्या पुतळ्यांसारखेच होतात.
9इस्राएलाच्या लोकांनो, परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा. परमेश्वरच त्यांची
शक्ती आिण ढाल आहे. 10अहरोनच्या कुटंुबा, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
परमेश्वरच त्यांची शक्ती आिण ढाल आहे. 11परमेश्वराच्या भक्तांनो,
परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा. परमेश्वराच त्यांची शक्ती आिण ढाल आहे.
12परमेश्वर आमची आठवण ठेवतो. परमेश्वर आम्हाला आशीवार्द देईल.
परमेश्वर इस्राएलला आशीवार्द देईल. परमेश्वर अहरोनच्या कुटंुबाला

आशीवार्द देईल. 13परमेश्वर त्याच्या लहान आिण मोठ्या भक्तांना
आशीवार्द देईल. 14परमेश्वर तुला आिण तुझ्या मुलांना अिधकािधक
आशीवार्द देईल. अशी मी आशा करतो. 15परमेश्वरानेच स्वगर् व पृथ्वी
िनमार्ण केली आिण परमेश्वर तुमचे स्वागत करतो. 16स्वगर् परमेश्वराचा
आहे. पण त्यांने लोकांना पृथ्वी िदली. 17मृत लोक परमेश्वराची स्तुती
करीत नाहीत. जे लोक खाली थडग्यात आहेत ते परमेश्वराची स्तुती
करीत नाहीत. 18पण आता आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देतो आिण
आम्ही त्याला सदवै धन्य मानू. परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वर माझी प्राथर्ना ऐकतो ते मला खूप आवडते. 2मी
त्याला मदतीसाठी हाक मारतो आिण ती तो ऐकतो ते
मला खूप आवडते. 3मी 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. 4नतंर मी
परमेश्वराचे नाव घेतले. मी म्हणालो, “परमेश्वरा, मला वाचव.” 5परमेश्वर
खूप चांगला आिण कृपाळू आहे. देव दयाळू आहे. 6परमेश्वर असहाय्य
लोकांची काळजी घेतो. मला कोणाची मदत नव्हती आिण परमेश्वराने
माझा उध्दार केला. 7माझ्या आत्म्या शांत हो! परमेश्वर तुझी काळजी
घेतो आहे. 8 देवा, तू माझ्या आत्म्याला मृत्यूपासून वाचवलेस तू माझे
अश्रू थोपिवलेस. तू मला पतनापासून वाचिवलेस. 9मी सजीवांच्या
भूमीत परमेश्वराची सेवा करणे चालूच ठेवीन. 10 “माझा सत्यानाश
झाला” असे मी म्हणालो तरी मी िवश्वास ठेवणे चालूच ठेवले. 11मी
घाबरलो होतो तेव्हा सुध्दा मी म्हणालो होतो, सगळे लोक खोटारडे
आहेत. 12मी 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.
14मी परमेश्वराला कबूल केलेल्या गोष्टी देईन. आता मी त्याच्या
लोकांसमोर जाईन. 15परमेश्वराच्या एखाद्या भक्ताचा मृत्यू परमेश्वराच्या
दृष्टीने महत्वपूणर् असतो. परमेश्वरा, मी तुझा सेवक आहे. 16मी तुझा
सेवक आहे. मी तुझी दासी असलेल्या स्त्रीचा मुलगा आहे. परमेश्वरा, तू
माझा पिहला गुरु आहेस. 17मी तुला धन्यवाद म्हणून स्तुित अपर्ण
करीन. मी परमेश्वराचे नामस्मरण करीन. 18मी कबूल केलेल्या गोष्टी
परमेश्वराला देईन. आता मी त्याच्या सवर् लोकांसमोर जाईन. 19मी
यरुशलेम मध्या मिंदरात जाईन. परमेश्वराचा जयजयकार करा.

सवर् देशांनो, परमेश्वराची स्तुती करा. सवर् लोकांनो
परमेश्वराची सुती 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. 2इस्राएल, म्हण “त्याचे खरे
प्रेम सदवै चालू राहील.” 3याजकांनो, म्हणा, “त्याचे खरे

प्रेम सदवै चालू राहील.” 4परमेश्वराची उपासना करणाऱ्या लोकांनो,
म्हणा, “त्याचे खर ेप्रेम सदवै चालू राहील.” 5मी संकटात होतो म्हणून
परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारली. परमेश्वराने मला उत्तर िदले आिण
मला सोडवले. 6परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी घाबरणार नाही.
लोक मला त्रास देण्यासाठी काहीही करु शकणार नाहीत. 7परमेश्वर
मला मदत करणारा आहे. माझ्या शत्रूंचा पराभव झालेला मी बघेन.
8परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे हे लोकांवर िवश्वास ठेवण्यापेक्षा अिधक
चांगले. 9परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे हे तुमच्या नेत्यावर िवश्वास
ठेवण्यापेक्षा अिधक चांगले. 10बऱ्याच शत्रूंनी मला घेरले होते. परतंु
परमेश्वराच्या शक्तीमुळे मी माझ्या शत्रूंचा पराभव केला. 11शत्रूंनी मला
पुन्हा पुन्हा घेरले, मी त्यांचा परमेश्वराच्या शक्तीने पराभव केला.
12शत्रूंनी मला मधमाशांच्या थव्याप्रमाणे घेरले होते. परतंु त्यांचा पटकन्
जळून जाणाऱ्या झुडपाप्रमाणे लवकरच नाश झाला. मी त्यांचा
परमेश्वराच्या शक्तीने पराभव केला. 13माझ्या शत्रूने माझ्यावर हल्ला केला
आिण माझा जवळ जवळ सवर्नाश केला परतंु परमेश्वराने मला मदत
केली. 14परमेश्वर माझी शक्ती आिण माझे िवजयगान आहे. परमेश्वर मला
वाचवतो. 15चांगल्या लोकांच्या घरात चाललेला िवजयोत्सव तुम्ही ऐकू
शकता. परमेश्वराने पुन्हा त्याच्या महान ताकतीचे दशर्न घडवले.
16परमेश्वराचे हात िवजयामुळे उंचावले आहेत. परमेश्वराने पुन्हा त्याच्या
महान ताकतीचेदशर्न घडवले. 17मी जगेन आिण मरणार नाही आिण
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परमेश्वराने काय काय केले ते मी सांगेन. 18परमेश्वराने मला िशक्षा केली
परतंु त्याने मला मरु िदले नाही. 19चांगल्या दरवाजांनो, माझ्यासाठी
उघडा. मी आत येईन आिण परमेश्वराची उपासना करीन. 20 ते
परमेश्वराचे दरवाजे आहेत आिण केवळ चांगले लोकच त्यातून आत
जाऊ शकतात. 21परमेश्वरा, माझ्या प्राथर्नेला उत्तर िदलेस म्हणून मी
तुला धन्यवाद देतो. तू माझा उध्दार केलास म्हणून मी तुला धन्यवाद
देतो. 22इमारत बांधणाऱ्यांना जो दगड नको होता तो कोनािशला झाला.
23 हे परमेश्वराने घडवून आणले आहे आिण ते अितशय अद्भतु आहे असे
आम्हाला वाटते. 24आजचा िदवस परमेश्वरानेच घडवला आहे. आपण
आज मौज करु आिण सुखी होऊ. 25लोक म्हणाले, “परमेश्वराची स्तुती
करा. परमेश्वराने आपला उध्दार केला. 26परमेश्वराचे नाव घेऊन
येणाऱ्या माणसाचे स्वागत करा. “याजकांनी उत्तर िदले, “परमेश्वराच्या
घरी आम्ही तुझे स्वागत करतो.” 27परमेश्वर देव आहे आिण तो आपला
स्वीकार करतो. बळी देण्यासाठी कोकराला बांधून ठेवा आिण त्याला
वेदीच्या कोपऱ्यावर न्या. 28परमेश्वरा, तू माझा देव आहेस आिण मी
तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती करतो. 29परमेश्वर चांगला आहे म्हणून
त्याची स्तुती करा. त्याचे खर ेप्रेम सदवै िटकणार ेआहे.

शुध्द आयषु्य जगणार ेलोक सुखी आहेत. ते लोक
परमेश्वराची िशकवण पाळतात. 2 जे लोक परमेश्वराचा
करार पाळतात ते सुखी आहेत. ते परमेश्वराच्या आज्ञा

मानापासून पाळतात. 3 ते लोक वाईट गोष्टी करीत नाहीत. ते
परमेश्वराच्या आज्ञा पाळतात. 4परमेश्वरा, तू आम्हाला तुझ्या आज्ञा
िदल्यास आिण त्या आज्ञा पूणर्पणे पाळायला तू आम्हाला सांिगतलेस.
5परमेश्वरा, मी जर नेहमी तुझे िनयम पाळले. 6तर मी जेव्हा तुझ्या
आज्ञांचा अभ्यास करीन तेव्हा मला कधीही लाज वाटणार नाही. 7मी
जेव्हा तुझा चांगलुपणा आिण न्यायीपणा यांचा अभ्यास करीन तेव्हा मी
तुला खरोखरच मान देईन. 8परमेश्वरा, मी तुझ्या आज्ञा पाळेन. तेव्हा
कृपाकरुन मला सोडून जाऊ नकोस. 9तरुण माणूस शुध्द आयषु्य कसे
जगू शकेल? तू िदलेली िशकवण आचरणात आणून. 10मी मनापासून
देवाची सेवा करायचा प्रयत्न करतो. देवा, तुझ्या आज्ञा पाळण्यासाठी
मला मदत कर. 11मी काळजीपूवर्क तुझी िशकवण अभ्यासतो. का?
म्हणजे मी तुझ्यािवरुध्द पाप करणार नाही. 12परमेश्वरा, तुझे कल्याण
असो मला तुझे िनयम िशकव. 13मी तुझ्या सगळ्या शहाणपणाच्या
िनणर्यांबद्दल बोलेन. 14तुझ्या कराराचा अभ्यास करणे मला इतर
कशाही पेक्षा आवडते. 15मी तुझ्या िनयमांबद्दल चचार् करने. मी तुझी
जीवन जगण्याची पध्दत आचरने. 16मला तुझे िनयम आवडतात. मी
तुझे शब्द िवसरणार नाही. 17माझ्याशी, तुझ्या सेवकाशी चांगला वाग,
म्हणजे मी िजवंत राहू शकेन. आिण तुझ्या आज्ञा पाळू शकेन.
18परमेश्वरा, माझे डोळे उघड मला तुझ्या िशकवणीकडे बघू दे आिण तू
केलेल्या अद्भतु गोष्टीबद्दल वाचू दे. 19मी या देशात परका आहे.
परमेश्वरा, तुझी िशकवण माझ्या पासून लपवू नकोस. 20तू घेतलेल्या
िनणर्यांचा मला सतत अभ्यास करावासा वाटतो. 21परमेश्वरा, तू गिर्वष्ठ
लोकांवर सदवै टीका करतोस. त्यांचे वाईट होईल ते तुझ्या आज्ञा
पाळायचे नाकारतात. 22मला 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. 24तुझा करार माझा सवार्ंत चांगला िमत्र आहे. तो मला
चांगला उपदेश करतो. 25मी लवकरच मरणार आहे. परमेश्वरा, आज्ञा
कर आिण मला जगू दे. 26मी तुला माझ्या आयषु्या बद्दल सांिगतले
आिण तू मला उत्तर िदलेस. आता मला तुझे िनयम िशकव. 27परमेश्वरा,
तुझे िनयम समजून घेण्यासाठी मला मदत कर. तू ज्या आश्चयर्कारक
गोष्टी केल्या आहेस त्या मला अभ्यासू दे. 28मी िखन्न आिण दमलेलो
आहे. आज्ञा कर आिण मला परत बलवान बनव. 29परमेश्वरा, मला खोटं
जगू देऊ नकोस. मला तुझ्या िशकवणीने मागर्दशर्न कर. 30परमेश्वरा, मी
तुझ्याशी इमानदार राहायचे ठरवले. मी अगदी काळजीपूवर्क तू
शहाणपणाने घेतलेल्या िनणर्यांचा अभ्यास करतो. 31मी तुझ्या कराराशी
िचकटून राहातो. परमेश्वरा, माझी िनराशा करु नकोस. 32मी तुझ्या
आज्ञांचे आनदंाने पालन करीन. परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा मला आनिंदत
करतात. 33परमेश्वरा, मला तुझे िनयम िशकव आिण मी त्यांचे पालन
करीन. 34मला तुझी िशकवण समजून घ्यायला मदत कर आिण मी ती

पूणर्पणे पाळीन. 35परमेश्वरा, मला तुझ्या आज्ञांच्या मागार्कडे घेऊन जा.
मला जीवन जगायचा तो मागर् अगदी मनापासून आवडतो. 36श्रीमतं
कसे व्हायचे हे िशकवण्यापेक्षा मला तुझ्या कराराचा िवचार करण्यासाठी
मदत कर. 37परमेश्वरा, कवडी मोलाच्या गोष्टीं कडे मला बघू देऊ
नकोस. मला तुझ्या मागार्ने जीवन जगायला मदत कर. 38तू जे कबूल
केलेस ते तुझ्या सेवकासाठी कर. मग लोक तुला मान देतील.
39परमेश्वरा, मला ज्या शरमेची भीती वाटते ती घेऊन जा. तुझे
शहाणपणाचे िनणर्य चांगले आहेत. 40बघ, मला तुझ्या आज्ञा
आवडतात. मला चांगले वागव आिण मला जगू दे. 41परमेश्वरा, 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.
43मला नेहमी तुझ्या खऱ्या िशकवणी बद्दल बोलू दे. परमेश्वरा, मी तुझ्या
शहाणपणाच्या िनणर्यावर अवलबंून आहे. 44परमेश्वरा, मी सदवै तुझ्या
िशकवणकुी प्रमाणे चालेन. 45 म्हणजे मी मुक्त होईन का? कारण मी तुझे
िनयम पाळायचा आटोकाट प्रयत्न करतो. 46मी तुझ्या कराराबद्दल
राजांजवळ बोलेन आिण ते मला शरिंमदे करणार नाहीत. 47मला तुझ्या
आज्ञांचा अभ्यास करायला आवडते. परमेश्वरा, मला त्या आज्ञा
आवडतात. 48परमेश्वरा, मी तुझ्या आज्ञांची स्तुती करतो. मला त्या
आवडतात आिण मी त्यांचा अभ्यास करीन. 49परमेश्वरा, तू मला
िदलेल्या वचनाची आठवण ठेव. ते वचन माझ्या मनात आशा िनमार्ण
करते. 50खी होतो. आिण तू माझे सांत्वन केलेस. तुझ्या शब्दांनी मला
परत जगायला लावले. 51तला माझ्यापेक्षा चांगले समजाता त्यांनी
माझा सतत अपमान केला. पण मी तुझ्या िशकवणी नुसार वागणे सोडले
नाही. 52मी नेहमी तुझ्या राहाणपणाच्या िनणर्यांची आठवण ठेवतो.
परमेश्वरा, तुझे िनणर्य मला समाधान देतात, माझे सांत्वन करतात.
53दषु्ट लोक तुझी िशकवण आचरणे सोडून देतात ते पािहले की मला
राग येतो. 54घरात तुझे िनयम हीच माझी गाणी आहेत. 55परमेश्वरा,
रात्री मला तुझे नाव आिण तुझी िशकवण आठवते. 56असे घडते कारण
मी अगदी काळजी पूवर्क तुझी आज्ञा पाळतो. 57परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा
पाळणे हेच माझे कतर्व्य आहे, असा िनणर्य मी घेतला आहे. 58परमेश्वरा,
मी पूणर्पणे तुझ्यावर अवलबंून आहे. वचन िदल्याप्रमाणे तू माझ्याशी
दयाळूपणे वाग. 59मी माझ्या आयषु्याचा अगदी काळजी पूवर्क िवचार
केला आिण मी तुझ्या कराराकडे परत आलो. 60अिजबात उशीर न
करता मी तुझ्या आज्ञा पाळायला धावत आलो. 61वाईट लोकांनी
माझ्यािवषयी काही अनुदार उद्गार काढले. पण परमेश्वरा, मी तुझी
िशकवण िवसरलो नाही. 62मी मध्यरात्री तू घेतलेल्या तुझ्या चांगल्या
िनणर्यांबद्दल तुला धन्यवाद देण्यासाठी उठतो. 63जो कुणी तुझी
उपासना करतो त्याचा मी िमत्र आहे. जो कुणी तुझ्या आज्ञा पाळतो
त्याचा मी िमत्र आहे. 64परमेश्वरा, तुझे खर ेप्रेम पृथ्वी व्यापून टाकते.
मला तुझे िनयम िशकव. 65परमेश्वरा, तू माझ्यासाठी, तुझ्या सेवकासाठी
चांगल्या गोष्टी केल्यास. तू ज्या गोष्टी करण्याचे वचन िदले होतेस त्याच
गोष्टी केल्यास. 66परमेश्वरा, योग्य िनणर्य घेण्यािवषयीचे ज्ञान मला दे.
माझा तुझ्या आज्ञांवर िवश्वास आहे. 67ख 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. 69तला माझ्यापेक्षा चांगले समजतात त्यांनी
माझ्याबद्दल खोट सांिगतल ंपण परमेश्वरा, मी तरी ही अगदी मनापासून
तुझ्या आज्ञा पाळणे चालूच ठेवले. 70 ते लोक फार मूखर्आहेत पण मला
तुझ्या िशकवणीचा अभ्यास करणे फार आवडते. 71ख सोसले ते चांगले
झाले. त्यामुळेच मला तुझे िनयम समजले. 72परमेश्वरा, तूझी िशकवण
माझ्यासाठी फार चांगली आहे. ती सोन्याच्या व चांदीच्या हजार
तुकड्यांपेक्षा चांगली आहे. 73परमेश्वरा, तूच मला िनमार्ण केलेस आिण
तू मला तुझ्या हाताचा आधार देतोस. तुझ्या आज्ञा िशकण्यासाठी आिण
समजून घेण्यासाठी मला मदत कर. 74परमेश्वरा, तुझे भक्त मला
पाहातात आिण मला मान देतात. तू जे सांगतोस त्यावर मी िवश्वास
ठेवतो म्हणून ते आनदंी आहेत. 75परमेश्वरा, तुझे िनणर्य योग्य असतात
हे मला माहीत आहे आिण तू मला िशक्षा केलीस तेही योग्यच होते.
76आता तुझ्या खाऱ्या प्रेमाने माझे सांत्वन कर. तू वचन िदल्याप्रमाणे
माझे सांत्वन कर. 77परमेश्वरा, माझे सांत्वन कर आिण मला जगू दे.
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मला तुझी िशकवण मनापासून आवडते. 78तला माझ्यापेक्षा चांगले
समजतात त्यांनी माझ्यािवषयी खोटं सांिगतल ंत्या लोकांना आता लाज
वाटेल अशीमी आशा करतो. परमेश्वरा, मी तुझ्या कराराचा अभ्यास
करतो. 79तुझे भक्त माझ्याकडे परत येतील अशी मी आशा करतो
म्हणजे मग ते तुझ्या कराराचा अभ्यास करु शकतील. 80परमेश्वरा, मला
तुझ्या आज्ञा पूणर्पणे पाळू दे म्हणजे मला लाज वाटणार नाही.
81परमेश्वरा, तू माझा उध्दार करशील म्हणून वाट बघता बघता मी
आता मरुन जाणार आहे. पण परमेश्वरा, तू जे सांगतोस त्यावर माझा
िवश्वास आहे. 82तू ज्या गोष्टींचे वचन िदले होतेस त्या शोधता शोधता
माझे डोळे अगदी थकून गेले आहेत. परमेश्वरा, तू कधी माझे सांत्वन
करणार आहेस? 83मी जरी उिकरड्यावरच्या द्राक्षारसाच्या
बुधलीसारखा झालो असलो तरी मी तुझे िनयम िवसरणार नाही. 84मी
िकती काळ जगणार आहे? परमेश्वरा, जे लोक मला तुरंुगात माझा छळ
करतात. त्यांना तू कधी िशक्षा करणार आहेस? 85काही गािर्वष्ठ लोकांनी
खोटे बोलून माझ्या शरीरात सुरा खपुसला आिण ते तुझ्या िशकवणी
िवरुध्द आहे. 86परमेश्वरा, 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. 88परमेश्वरा, मला तुझे खर ेप्रेम दाखव आिण मला
जगू दे. तू जे सांगशील ते मी करने. 89परमेश्वरा, तुझा शब्द सदवै चालू
असतो. तुझा शब्द स्वगार्त सदवै चालू असतो. 90तू सदा सवर्दा
इमानदार असतोस, परमेश्वरा. तू पृथ्वी िनमार्ण केलीस आिण ती
अजूनही आहे. 91तुझ्या िनयमांमुळे ती अजूनही आहे आिण ती
गुलामाप्रमाणे तुझे िनयम पाळते. 92खाने माझा सवर्नाश झाला असता.
93परमेश्वरा, मी तुझ्या आज्ञा कधीच िवसरणार नाही कारण त्यांनी मला
जगू िदले. 94परमेश्वरा, मी तुझा आहे म्हणून माझा उध्दार कर. का?
कारण तुझ्या आज्ञा पाळण्याची मी िशकस्त करतो. 95दषु्टांनी माझा
नाश करायचा प्रयत्न केला. पण तुझ्या कराराने मला शहाणे बनवले.
96तुझ्या िनयमांखेरीज इतर गोष्टींना मयार्दा असतात. 97परमेश्वरा, मला
तुझी िशकवण खूप आवडते. मी सतत ितच्याबद्दल बोलत असतो.
98परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा मला माझ्या शत्रूंपेक्षा शहाणे करतात. तुझे
िनयम नेहमी माझ्याजवळ असतात. 99मी माझ्या सगळ्या िशक्षकांपेक्षा
शहाणा आहे. कारण मी तुझ्या कराराचा अभ्यास करतो. 100जुन्या
पुढाऱ्यांपेक्षा मला जास्त कळते कारण मी तुझ्या आज्ञा सांभाळतो.
101तू मला प्रत्येक पावलाला चुकीच्या मागार्वर जाण्यापासून दरू
ठेवतोस म्हणून परमेश्वरा, मी तू जे सांगशील ते करु शकतो.
102परमेश्वरा, तू माझा गुरु आहेस म्हणून मी तुझे िनयम पाळणे बदं
करणार नाही. 103माझ्या तोंडात तुझे शब्द मधापेक्षाही गोड आहेत.
104तुझी िशकवण मला शहाणा करते. त्यामुळे मी चुकीच्या िशकवणीचा
ितरस्कार करतो. 105परमेश्वरा, तुझे शब्द िदव्याप्रमाणे माझा मागर्
उजळतात. 106तझे िनयम चांगले आहेत. मी ते पाळायचे वचन देतो
आिण मी िदलेले वचन पाळीन. 107दःुख भोगले आहे. कृपा करुन
आज्ञा दे आिण मला पुन्हा जगू दे. 108परमेश्वरा, माझ्या स्तुतीचा
स्वीकार कर आिण मला तुझे िनयम िशकव. 109माझे आयषु्य नेहमीच
धोक्यात असते पण मी तुझी िशकवण िवसरलो नाही. 110दषु्ट लोक
मला जाळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करतात. पण मी तुझ्या आज्ञा
मोडल्या नाहीत. 111परमेश्वरा, मी सदवै तुझ्या कराराप्रमाणे वागेन
त्यामुळे मला खूप आनदं होतो. 112मी अगदी नेहमी प्रयत्नपूवर्क तुझे
िनयमपाळायचा प्रयत्न करीन. 113परमेश्वरा, जे लोक तुझ्याशी पूणर्पणे
प्रामािणक नाहीत त्या लोकांचा मी ितरस्कार करतो, पण मला तुझी
िशकवण आवडते. 114मला लपव आिण माझे रक्षण कर. परमेश्वरा, तू जे
काही सांगतोस त्यावर माझा िवश्वास आहे. 115परमेश्वरा, वाईट लोकांना
माझ्याजवळ िफरकू देऊ नकोस आिण मी माझ्या देवाच्या आज्ञा
पाळीन. 116परमेश्वरा, कबूल केल्याप्रमाणे तू मला आधार दे आिण मग
मी जगेन. माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे म्हणून माझी िनराशा करु नकोस.
117परमेश्वरा, मला मदत कर म्हणजे माझा उध्दार होईल. मी नेहमीच
तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करीन. 118परमेश्वरा, तुझे िनयम मोडणाऱ्या
पत्येकाला तू परत पाठव. का? कारण जेव्हा त्यांनी तुझ्यासांगण्या प्रमाणे
वागायचे कबूल केले तेव्हा ते खोटे बोलले. 119परमेश्वरा, तू वाईट
लोकांना पृथ्वीवर कचऱ्याप्रमाणे फेकून दे. म्हणजे मग मी तुझ्या

करारावर सदवै प्रेम करीन. 120परमेश्वरा, मला तुझी भीती वाटते, मी
घाबरतो आिण तुझ्या िनयमांना मान देतो. 121 जे योग्य आहे आिण
चांगले आहे तेच मी केले परमेश्वरा, ज्या लोकांना मला त्रास द्यायची
इच्छा आहे त्याच्या हाती मला सोडून देऊ नको. 122माझ्याशी चांगला
वागशील असे मला वचन दे. परमेश्वरा, मी तुझा सेवक आहे. त्या गिर्वष्ठ
लोकांना मला त्रास द्यायला लावू नकोस. 123परमेश्वरा, तुझ्या मदतीची
आिण तुझ्या चांगल्या शब्दाची वाट बघून माझे डोळे आता िशणले
आहेत. 124मी तुझा सेवक आहे. मला तुझे खर ेप्रेम दाखव. मला तुझे
िनयम िशकव. 125मी तुझा सेवक आहे, मला समजून घ्यायला मदत
कर म्हणजे मला तुझा करार समजू शकेल. 126परमेश्वरा, आता काही
तरी करायची तुझी वेळ आली आहे. लोकांनी तुझे िनयम मोडले आहेत.
127परमेश्वरा, शुध्दातल्या शुध्द सोन्यापेक्षा मला तुझ्या आज्ञा
आवडतात. 128मी काळजी पूवर्क तुझ्या सवर् आज्ञा पाळतो.मला खोटी
िशकवण आवडत नाही. 129परमेश्वरा, 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. 131परमेश्वरा, 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. 133परमेश्वरा, कबूल केल्याप्रमाणे मला
मागर्दशर्न कर. माझे काहीही वाईट होऊ देऊ नकोस. 134परमेश्वरा, जे
लोक मला त्रास देतात त्यांच्यापासून मला वाचव आिण मी तुझ्या आज्ञा
पाळीन. 135परमेश्वरा, तुझ्या सेवकाचा स्वीकार कर आिण मला तुझे
िनयम िशकव. 136लोक तुझ्या िशकवणकुी प्रमाणे वागत नाहीत म्हणून
मी अश्रंूच्या नद्या वाहवल्या आहेत. 137परमेश्वरा, तू चांगला आहेस
आिण तुझे िनयम योग्य आहेत. 138तू आम्हाला करारात चांगले िनयम
िदलेस त्यावर आम्ही खरोखरच िवश्वास ठेवू शकतो. 139माझ्या तीव्र
भावना माझा नाश करीत आहेत. माझे शत्रू तुझ्या आज्ञा िवसरले म्हणून
मी फारच अस्वस्थ झालो आहे. 140परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या शब्दांवर
िवश्वास ठेवू शकतो याबद्दलचा पुरावा आमच्याजवळ आहे आिण मला ते
आवडते. 141मी एक तरुण आहे आिण लोक मला मान देत नाहीत. पण
मी तुझ्या आज्ञा िवसरत नाही. 142परमेश्वरा, तुझा चांगलुपणा सदवै
राहो आिण तुझ्या िशकवणकुीवर िवश्वास ठेवणे शक्य आहे.
143माझ्यावर खूप संकटे आली आिण वाईट वेळाही आल्या परतंु मला
तुझ्या आज्ञा आवडतात. 144तुझा करार नेहमीच चांगला असतो. तो
समजण्यासाठी मला मदत कर म्हणजे मी जगू शकेन. 145मी अगदी
मनापासून तुला बोलावतो परमेश्वरा, मला उत्तर दे मी तुझ्या आज्ञा
पाळीन. 146परमेश्वरा, मी तुला बोलावतो माझा उध्दार करआिण मी
तुझा करार पाळीन. 147तुझी प्राथर्ना करण्यासाठी मी सकाळी लवकर
उठतो. तू ज्या गोष्टी सांगतोस त्यावर मी िवश्वास ठेवतो. 148तुझ्या
वचनाचा अभ्यास करण्यासाठी रात्रभर मी जागा रािहलो. 149तुझ्या
सगळ्या प्रेमासकट माझ्याकडे लक्ष दे परमेश्वरा, ज्या गोष्टी योग्य आहेत
असे तू सांगतोस त्या कर आिण मला जगू दे. 150लोक माझ्यािवरुध्द
वाईट योजना आखीत आहेत ते लोक तुझ्या िशकवणकुी प्रमाणे वागत
नाहीत. 151परमेश्वरा, तू माझ्या खूप जवळ आहेस आिण तुझ्या सगळ्या
आज्ञांवर िवश्वास ठेवणे शक्य आहे. 152मी खूप पूवीर् तुझ्या करारावरुन
िशकलो की तुझी िशकवण सदवै राहाणार आहे. 153ख बघ आिण माझी
सुटका कर. मी तुझी िशकवण िवसरलो नाही. 154परमेश्वरा, माझ्यासाठी
माझी लढाई लढ. तू वचन िदल्याप्रमाणे मला जगू दे. 155दषु्ट लोक
िंजकणार नाहीत कारण ते तुझे िनयम पाळत नाहीत. 156परमेश्वरा, तू
खूप दयाळू आहेस. तू ज्या गोष्टी योग्य आहेत असे सांगतोस त्या कर
आिण मला जगू दे. 157ख देण्याचा प्रयत्न करणार ेअनेक शत्रू मला
आहेत पण मी तुझ्या कराराप्रमाणे वागणे सोडले नाही. 158मी त्या
िवश्वासघातक्यांना बघतो. परमेश्वरा, ते तुझा शब्द पाळत नाहीत आिण
मी त्यांचा ितरस्कार करतो. 159बघ, मी तुझ्या आज्ञा पाळण्याचा
आटोकाट प्रयत्न करतो. परमेश्वरा, तुझ्या सगळ्या प्रेमासकट मला जगू
दे. 160परमेश्वरा, अगदी सुरुवाती पासून तुझे सवर् शब्द िवश्वसनीय होते
आिण तुझे चांगले िनयम सदवै राहातील. 161शिक्तमान पुढाऱ्यांनी
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माझ्यावर िवनाकारण हल्ला केला. पण मी फक्त तुझ्या िनयमांना िभतो
आिण मान देतो. 162परमेश्वरा, तुझा शब्द मला आनदंी करतो, नुकताच
एखादा खिजना सापडलेल्या माणसासारखा मी आनिंदत होतो.
163मला खोटे आवडत नाही. मला त्याचा वीट आहे पण परमेश्वरा, मला
तुझी िशकवण आवडते. 164मी ि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. 166परमेश्वरा, तू माझा उध्दार करावास म्हणून मी वाट
बघत आहे. मी तुझ्या आज्ञा पाळल्या आहेत. 167मी तुझ्या कराराप्रमाणे
वागलो, परमेश्वरा, मला तुझे िनयम खूप आवडतात. 168मी तुझा करार
आिण तुझ्या आज्ञा पाळल्या. परमेश्वरा, मी जे काही केले ते सवर् तुला
माहीत आहे. 169परमेश्वरा, माझे आनदंी गाणे ऐक. तू कबूल
केल्याप्रमाणे मला शहाणा कर. 170परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक. वचन
िदल्याप्रमाणे माझा उध्दार कर. 171तू मला तुझे िनयम िशकवलेस
म्हणून मी एकदम गुणगान गायला सुरुवात केली. 172तुझ्या शब्दाला
उत्तर देण्यासाठी मला मदत कर आिण मला माझे गाणे म्हणून दे.
परमेश्वरा, तुझे िनयम चांगले आहेत. 173परमेश्वरा, मला मदत
करण्यासाठी माझ्यापयर्ंत पोहोच कारण मी तुझ्या आज्ञांप्रमाणे वागणे
पसंत केले. 174परमेश्वरा, तू माझा उध्दार करावास असे मला वाटते.
पण तुझी िशकवण मला आनदं देते. 175परमेश्वरा, मला जगू दे आिण
तुझे गुणगात करु दे. तुझ्या िनणर्याला मला मदत करु दे. 176मी
हरवलेल्या मेंढीप्रमाणे रस्ता चुकलो. परमेश्वरा, मला शोधाला ये. मी तुझा
सेवक आहे आिण मी तुझ्या आज्ञा िवसरलो नाही.

मी संकटात होतो, मी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारली
आिण त्याने मला वाचवले. 2परमेश्वरा, माझ्यािवषयी खोट
बोलणाऱ्या लोकांपासून मला वाचव. त्या लोकांनी खऱ्या

नसलेल्या गोष्टी सांिगतल्या. 3खोटारड्यांनो तुम्हाला काय िमळणार
आहे ते माहीत आहे का? त्यापासून तुमचा काय फायदा होणार आहे ते
तुम्हाला माहीत आहे का? 4सिैनकाचे अणकुचीदार बाण आिण जळते
िनखार ेतुम्हाला िशक्षा म्हणून िमळतील. 5खोटारड्यांनो, तुमच्याजवळ
राहाणे म्हणजे मेशेखात राहाण्यासारखे आहे, केदारच्या तबंून
राहाण्यासारखे आहे 6शांतीचा ितरस्कार करणाऱ्या लोकांजवळ मी खूप
काळ रािहलो आहे. 7मी म्हणालो, मला शांती हवी, म्हणून त्यांना यधु्द
हवे आहे.

मी वर डोंगरांकडे बघतो. पण माझी मदत खरोखर कुठून
येणार आहे? 2माझी मदत परमेश्वराकडून, स्वगर् व पृथ्वी
यांच्या िनमार्त्याकडून येणार आहे. 3 देव तुला खाली पडू

देणार नाही. तुझा पाठीराखा झोपी जाणार नाही. 4इस्राएलचा पाठीराखा
झोपाळू होत नाही. देव कधीही झोपत नाही. 5परमेश्वर तुझा पाठीराखा
आहे तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्षण करतो. 6ख पोहोचवणार
नाही. आिण रात्री चंद्र तुला इजा करणार नाही. 7परमेश्वर तुझे प्रत्येक
संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.
8परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता
मदत करील आिण सदवै मदत करत राहील.

मी वर डोंगरांकडे बघतो. पण माझी मदत खरोखर कुठून
येणार आहे? 2माझी मदत परमेश्वराकडून, स्वगर् व पृथ्वी
यांच्या िनमार्त्याकडून येणार आहे. 3 देव तुला खाली पडू

देणार नाही. तुझा पाठीराखा झोपी जाणार नाही. 4इस्राएलचा पाठीराखा
झोपाळू होत नाही. देव कधीही झोपत नाही. 5परमेश्वर तुझा पाठीराखा
आहे तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्षण करतो. 6ख पोहोचवणार
नाही. आिण रात्री चंद्र तुला इजा करणार नाही. 7परमेश्वर तुझे प्रत्येक
संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.
8परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. 9परमेश्वर तुला आता
मदत करील आिण सदवै मदत करत राहील.

देवा, मी वर बघून तुझी पाथर्ना करतो. तू स्वगार्त राजा
म्हणून बसतोस. 2गुलाम त्यांना लागणाऱ्या वस्तंूसाठी
मालकावर अवलबंून असतात. 3 त्याच प्रमाणे आपण

परमेश्वरावर, आपल्या देवावर अवलबंून असतो. आपल्यावर दया करावी
म्हणून आपण देवाची वाट बघतो. 4परमेश्वरा, आमच्याशी दयाळू राहा.
खूप काळापासून आमचा अपमान होत आला आहे म्हणून तू दयावंत

हो.5गिर्वष्ठ लोकांनी आमचा खूप काळ अपमान केला. ते इतर लोकांपेक्षा
चांगले आहेत असे त्यांना वाटते.

परमेश्वर जर आपल्या बाजूला नसता तर आपले काय
झाले असते? इस्राएल, मला उत्तर दे. 2लोकांनी
आपल्यावर हल्ला केला तेव्हा जर परमेश्वर आपल्या

बाजूला नसता तर आपले काय झाले असते? 3आपले शत्रू आपल्यावर
जेव्हा रागावले असते तेव्हा त्यांनी आपल्याला िजवंत िगळले असते.
4आपल्या शत्रूंचे सनै्य महापुरासारखे आपल्या अगंावरुन गेले असते.
नदी प्रमाणे त्यांनी आपल्याला बुडवले असते. 5गिर्वष्ठ लोकांनी वर वर
चढणाऱ्या पाण्याप्रमाणे आपल्या तोंडापयर्ंत येऊन आपल्याला बुडवले
असते. 6परमेश्वराची स्तुती करा. परमेश्वराने आपल्या शत्रूंना आपल्याला
पकडू िदले नाही आिण ठार मारु िदले नाही. 7जाळ्यात सापडलेल्या
आिण नतंर त्यातून सुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे आपण आहोत. जाळे तुटले
आिण आपण त्यातून सुटलो. 8परमेश्वराकडून आपली मदत आली.
परमेश्वराने पृथ्वी आिण स्वगर् िनमार्ण केला.

जे लोक परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात ते िसयोन
पवर्तासारखे आहेत. ते कधीही थरथरणार नाहीत. ते
सदवै असतील. 2यरुशलेमच्या सभोवती पवर्त आहेत

आिण परमेश्वर त्याच्या माणसांभोवती आहे. तो त्याच्या माणसांचे सदवै
रक्षण करील. 3दषु्ट लोक चांगल्या माणसांच्या जिमनीवर कधीही ताबा
िमळवू शकणार नाहीत. जर तसे घडले तर चांगले लोकही वाईट
वागायला लागतील. 4परमेश्वरा, तू चांगल्या लोकांशी चांगला राहा. ज्या
लोकांची मने शुध्द आहेत त्यांच्याशी तू चांगला राहा. 5दषु्ट लोक वाईट
गोष्टी करतात. परमेश्वर त्या दषु्ट लोकांना िशक्षा करील. इस्राएलमध्ये
शांती नांद ूदे.

परमेश्वर जेव्हा आपली परत सुटका करील तेव्हा ते
स्वप्नासारखे असेल. 2आपण हसत आनदंाचे गाणे गात
असू. इतर देशांतील लोक म्हणतील, “इस्राएलाच्या

लोकांसाठी परमेश्वराने फार चांगली गोष्ट केली.” 3होय, परमेश्वराने जर
आपल्यासाठी ती चांगली गोष्ट केली तर आपण खूप आनदंी होऊ.
4परमेश्वरा, वाळवंटातले झर ेपुन्हा पाण्याने भरुन वहायला लागतात.
तसं आम्हाला पुन्हा मुक्त कर. 5खी असू शकेल. पण तो जेव्हा पीक
गोळा करतो तेव्हा तो आनदंी असतो. 6खी होईल. पण तो जेव्हा धान्य
घरी आणतो तेव्हा आनदंी असतो.

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. 2भाकरी िमळव्यासाठी लवकर उठणे आिण रात्री उशीरापयर्ंत
जागणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. देव ज्या लोकांवर प्रेम करतो त्यांची
तो ते झोपेत असताना देखील काळजी घेतो. 3मुले म्हणजे परमेश्वराने
िदलेले नजराणे आहेत. आईच्या शरीरातून िमळालेले ते फळ आहे.
4तरुण माणसाची मुले सिैनकाच्या भात्यातील बाणांसारखी आहेत.
5जो माणूस त्याचा भाता मुलांनी भरुन टाकेल तो सुखी होईल. [6] त्या
माणसाचा कधीही पराभव होणार नाही त्याची मुले सावर्जािनक
िठकाणीत्याच्या शत्रूंिवरुध्द त्याचे रक्षण करतील.

परमेश्वराचे सवर् भक्त सुखी आहेत. ते देवाच्या इच्छे प्रमाणे
जगतात. 2तू ज्या गोष्टींसाठी काम करतोस त्या गोष्टींचा
तू उपभोग घेशील, तू आनदंी राहाशील आिण तुझ्या

बाबतीत चांगल्या गोष्टी घडतील. 3घरी तुझी बायको सुफलीत
द्राक्षवेलीसारखी असेल. मेजाभोवती तुझी मुले तू लावलेल्या जतैूनाच्या
झाडांसारखी असतील. 4परमेश्वर अशा रीतीने त्याच्या भक्तांना
आशीवार्द देईल. 5परमेश्वर तुला िसयोनवरुन आशीवार्द देवो.
परमेश्वराच्या आशीवार्दाचा तू यरुशलेममध्ये जन्मभर आनदं उपभोगावा
अशी आशा करतो. 6आिण तू तुझी नातवंडे पाही पयर्ंत जगशील अशी
मी आशा करतो. इस्राएलमध्ये शांती नांद ूदे.

“मला आयषु्यभर खूप शत्रू होते.” इस्राएल, आम्हाला त्या
शतं्रूंबद्दल सांग. 2मला आयषु्यभर खूप शत्रू होते पण ते
कधीही िवजयी झाले नाहीत. 3माझ्या पाठीत खोल

जखमा होईपयर्ंत त्यांनी मला मारले. मला खूप मोठ्या आिण खोल
जखमा झाल्या. 4पण परमेश्वराने दोर कापले आिण मला त्या दषु्टांपासून
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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.

परमेश्वरा, मी खूप मोठ्या संकटात आहे म्हणून मी तुला
मदतीसाठी हाक मारीत आहे. 2माझ्या प्रभु, माझ्याकडे
लक्ष दे. माझ्या मदतीच्या हाकेला ओ दे. 3परमेश्वरा, तू

जर लोकांना खरोखरच त्यांच्यासगळ्या पापांबद्दल िशक्षा केलीस तर
कुणीही माणूस िजवंत राहाणार नाही. 4परमेश्वरा, तुझ्या माणसांना क्षमा
कर म्हणजे मग तुझी उपासना करण्यासाठी लोक असतील. 5मी
मदतीसाठी परमेश्वराची वाट पाहतो आहे. माझा आत्मा त्याची वाट बघत
आहे. परमेश्वर जे सांगतो त्यावर माझा िवश्वास आहे. 6मी माझ्या प्रभुची
वाट बघत आहे. मी सकाळ होण्याची खूप वाट पाहात असलेल्या
रक्षकांसारखा आहे. 7इस्राएल, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव. 8 केवळ
परमेश्वराजवळच खर ेप्रेम िमळते. परमेश्वर पुन्हा पुन्हा आपला उध्दार
करतो आिण परमेश्वर इस्राएलला त्याच्या सवर् पापांबद्दल क्षमा करील.

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. 2मी अगदी अिवचल आहे. माझा आत्मा शांत आहे.
3माझा आत्मा आईच्या कुशीत समाधान पावलेल्या बाळासारख
अिवचल आिण शांत आहे.4इस्राएल, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
त्याच्यावर आता आिण सदवै िवश्वास ठेवत राहा.

परमेश्वरा, दावीदाला िकती त्रास झाला त्याची आठवण
ठेव. 2दावीदाने परमेश्वराला वचन िदले. दावीदाने
याकोबाच्या सवर्शिक्तमान देवाला खास वचन िदले.

3दावीद म्हणाला “मी माझ्या घरात जाणार नाही. मी माझ्या अथंरुणावर
झोपणार नाही. मी झोपणार नाही. 4माझ्या डोळ्यांना िवश्रांती घेऊ
देणार नाही. 5मी या पकैी कुठलीही गोष्टी, जो पयर्ंत परमेश्वरासाठी,
याकोबाच्या सवर्शिक्तमान देवासाठी, घर सापडत नाही तो पयर्ंत करणार
नाही.” 6आम्ही याबद्दल एफ्राथात ऐकले. आम्हाला कराराची पेटी
िकिरआथ येआिरम मध्ये सापडली. 7आपण पिवत्र तबंूत जाऊ. या देव
ज्या पादासनावर आपले पाय िवसाव्यासाठी ठेवतो त्या पादासनाजवळ
आपण प्राथर्ना करु या. 8परमेश्वरा, तुझ्या िवश्रांतीस्थानावरुन तुझ्या
शिक्तमान कोशासह उठ. 9परमेश्वरा, तुझे याजक चांगुलपणा ल्याले
आहेत. तुझे भक्त खूप आनदंी आहेत. 10तुझा सेवक दावीद याच्या
भल्यासाठी, िनवडलेल्या राजाला नकार देऊ नकोस. 11परमेश्वराने
दावीदाला वचन िदले. परमेश्वराने दावीदाशी प्रामािणक राहाण्याचे वचन
िदले. राजे दावीदाच्या कुटंुबातूनच येतील असे वचन परमेश्वराने िदले.
12परमेश्वर म्हणाला, “दावीद, जर तुझ्या मुलांनी माझा करार पाळला
आिण मी त्यांना िशकवलेले िनयम पाळले तर तुझ्या कुटंुबातील
कुणीतरी नेहमी राजा होईल.” 13परमेश्वराने त्याच्या मिंदरासाठी
िसयोनपवर्त िनवडला. त्याच्या वस्ती साठी त्याला ती जागा पािहजे
होती. 14परमेश्वर म्हणाला, “ही जागा सदवै माझी राहील, मी
माझ्यासाठी ही जागा िनवडली. मी नेहमी इथे राहीन. 15मी या शहराला
भरपून अन्न िमळो असा आशीवार्द देईन. गरीब लोकांना देखील भरपूर
खायला िमळेल. 16मी याजकांना तारणाचे वस्त्र लेववीन आिण माझे
भक्त इथे खूप आनदंी होतील. 17मी या जागेवर दावीदाला बलवान
बनवीन. मी माझ्या िनवडलेल्या राजाला िदवा देईन. 18मी दावीदाच्या
शत्रूंना लाजेने झाकून टाकीन परतंु मी दावीदाचे राज्य वाढेल असे
करीन.”

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. 3हमोर्न

पवर्तावरुन िसयोनवर पडणाऱ्या हळूवार पावसासारखे वाटते.िसयोन
पवर्तावरच परमेश्वराने त्याचे आशीवार्द, त्याचे शाश्वत जीवनाचे आशीवार्द
िदले.

परमेश्वराच्या सवर् सेवकांनो, त्याची स्तुती करा. तुम्ही
सेवकांनी मिंदरात रात्रभर सेवा केली. 2 सेवकांनो, तुमचे
बाहू उभारा आिण परमेश्वराचे स्तोत्र गा. 3आिण परमेश्वर

तुम्हाला िसयोनवरुन आशीवार्द देवो. परमेश्वराने स्वगर् आिण पृथ्वी
िनमार्ण केली.

परमेश्वराची स्तुती करा. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या सेवकांनो, त्याची स्तुती करा. 2 त्यांचे
गुणवणर्न करा. परमेश्वराच्या मिंदरात उभे राहाणाऱ्या

लोकांनो, आमच्या देवाच्या मिंदराच्या अगंणात उभे राहाणाऱ्यांनो,
त्याची स्तुती करा. 3परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याची स्तुती करा.
त्याच्या नावाचे गुणगान करा. कारण तो चांगला आहे. 4परमेश्वराने
याकोबला िनवडले. इस्राएल देवाचा आहे. 5परमेश्वरा महान आहे हे मला
माहीत आहे. आमचा प्रभु सगळ्या देवांपेक्षा महान आहे. 6परमेश्वर
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.
12आिण देवाने त्यांची जमीन इस्राएलला िदली. देवाने ती जमीन
त्याच्या लोकांना िदली. 13परमेश्वरा, तुझे नाव सदवै प्रिसध्द राहील.
परमेश्वरा, लोकांना तुझी नेहमी आठवण येईल. 14परमेश्वराने राष्ट्र ांना
िशक्षा केली. पण परमेश्वर त्याच्या सेवकांबरोबर दयाळू होता. 15दसुऱ्या
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. 17पुतळ्यांना
कान होते पण ते ऐकू शकत नव्हते. त्या पुतळ्यांना नाक होते पण ते वास
घेऊ शकत नव्हते. 18आिण ज्या लोकांनी हे पुतळे केले तेही या
पुतळ्यांसारखेच होतील. का? कारण त्यांनी त्या पुतळ्यांवर मदतीसाठी
िवश्वास टाकला होता. 19इस्राएलाच्या कुटंुबांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा.
अहरोनाच्या कुटंुबांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा. 20 लेवीच्या कुटंुबांनो,
परमेश्वराचे स्तोत्र गा. परमेश्वराच्या भक्तांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा.
21परमेश्वराला िसयोनहून त्याचे घर असलेल्या यरुशलेममधून धन्यवाद
िमळोत. परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे
प्रेम सदवै असते. 2 देवांच्या देवाची स्तुती करा. त्याचे खरे
प्रेम सदवै असते. 3परमेश्वरांच्या परमेश्वराची स्तुती करा.

त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते. 4 देवाची, जो एकमेव अद्भतु चमत्कार करतो
त्याची स्तुती करा. त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते. 5ज्याने आकाश िनमार्ण
करण्यासाठी शहाणपणा वापरला त्याची, देवाची स्तुती करा. त्याचे खरे
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.
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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. 23आमचा 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. 26स्रवगार्तल्या देवाची
स्तुती करा. त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

आम्ही बाबेलच्या नद्यांजवळ बसलो आिण िसयोनची
आठवण काढून रडलो. 2आम्ही जवळच्या वाळंुज
झाडावर आमच्या वीणा ठेवल्या. 3बाबेलमध्ये आम्हाला

पकडणाऱ्यांनी आम्हाला गायला सांिगतले. त्यांनी आम्हाला आनदंी गाणे
गायला सांिगतले. त्यांनी आम्हाला िसयोनचे गाणे गायला सांिगतले.
4परतंु परक्या देशात आम्ही परमेश्वराचे गाणे गाऊ शकत नाही.
5यरुशलेम, मी जर तुला कधी िवसरलो, तर मी पुन्हा कधीही गाणे
वाजवणार नाही असे मला वाटते. 6यरुशलेम मी जर तुला कधी
िवसरलो, तर मी पुन्हा कधी गाणे म्हणणार नाही, असे मला वाटते. मी
तुला कधीही िवसरणार नाही असे मी वचन देतो. 7यरुशलेम नेहमी
माझा सवार्ंत मोठा आनदं असेल असे मी वचन देतो. 8ख जो तुला देईल
त्याला धन्यवाद. 9जो माणूस तुझी मुले धरतो आिण त्यांना दगडावर
आपटून ठार मारतो त्याचा धन्यवाद असो.

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. 4परमेश्वरा, 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 दबुळड्यालोकांचा 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. 8परमेश्वरा, तू
कबूल केलेल्या वस्तू मला दे. परमेश्वरा, तुझे खर ेप्रेम सदवै असते.
परमेश्वरा, तू आमची िनिर्मती केलीस, आता आम्हाला सोडू नकोस.

परमेश्वरा, तू माझी परीक्षा घेतलीस तुला माझ्याबद्दल सवर्
काही माहीत आहे. 2मी केव्हा बसतो आिण केव्हा उठतो
ते तुला माहीत आहे तुला माझे िवचार खूप दरुुनही

कळतात. 3परमेश्वरा, मी कुठे जातो आिण केव्हा झोपतो ते तुला कळते.
मी जे जे करतो ते सवर् तुला माहीत आहे. 4परमेश्वरा, मला काय
म्हणायचे आहे ते तुला माझे शब्द तोंडातून बाहेर पडायच्या आधीच
कळते. 5परमेश्वरा, तू माझ्या सभोवताली आहेस. माझ्या पुढे आिण
माझ्या मागे आहेस तू तुझा हात हळूवारपणे माझ्यावर ठेवतोस. 6तुला
जे सवर्काही माहीत आहे त्याचे मला आश्र्चयर् वाटते ते समजून घेणे
मला खूप कठीण वाटते. 7मी िजथे जातो ितथे ितथे तुझा आत्मा
असतो. परमेश्वरा, माझी तुझ्यापासून सुटका नाही. 8परमेश्वरा, मी जर
स्वगार्त गेलो तर ितथे तू असतोस मी जर खाली मृत्यूलोकात गेलो तर
ितथे ही तू असतोस. 9परमेश्वरा, 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. 11परमेश्वरा, कदािचत् मी तुझ्यापासून लपण्याचा
प्रयत्न करीन आिण म्हणेन, “िदवस रात्रीत बदलला आहे आिण आता
काळोख मला खरोखरच लपवेल.” 12पण परमेश्वरा, काळोख देखील
तुझ्यासाठी पुरसेा दाट नाही तुझ्यासाठी रात्र िदवसासारखीच प्रकाशमय
आहे. 13परमेश्वरा, तू माझे संपूणर् शरीर िनमार्ण केलेस मी माझ्या
आईच्या गभार्त होतो तेव्हाच तुला माझ्याबद्दल सवर्काही माहीत होते.
14परमेश्वरा, मी तुझी स्तुती करतो. तू मला अद्भतु आिण अितशय

संुदररीतीने िनिर्मलेस तू जे केलेस ते खूपच अद्भतु आहे हे मला चांगलेच
माहीत आहे. 15तुला माझ्याबद्दल सार ेमाहीत आहे माझे शरीर आईच्या
गभार्त लपून आकार घेत होते तेव्हा तू माझी हाडे वाढत असताना
पािहलीस. 16माझे अवयव वाढत असताना तू पािहलेस तू तुझ्या
पुस्तकात त्यांची यादी केलीस. तू माझी रोज पाहणी केलीस. त्यातला
एकही अवयव हरवलेला नाही. 17तुझे िवचार मला महत्वाचे आहेत, देवा
तुला खूप मािहती आहे. 18मी जर ती मोजू लागलो तर ती वाळूच्या
कणांपेक्षाही जास्त असेल. आिण जेव्हा माझी झोप संपेल तेव्हामी
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. 21परमेश्वरा, जे लोक तुझा ितरस्कार
करतात त्यांचा मी ितरस्कार करतो. जे लोक तुझ्यािवरुध्द जातात
त्यांचा मी ितरस्कार करतो. 22मी त्यांचा संपूणर् ितरस्कार करतो. तुझे
शत्रू माझेही शत्रू आहेत. 23परमेश्वरा, माझ्याकडे बघ आिण माझे मन
जाण माझी परीक्षा घे आिण माझे िवचार जाणून घे. 24माझ्या मनात
काही दषु्ट िवचार आहेत का ते बघ आिण मला “सनातन मागार्चा” रस्ता
दाखव.

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. 4परमेश्वरा, 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. 6परमेश्वरा, तू माझा देव आहेस.
परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक. 7परमेश्वरा, तू माझा बलदडं प्रभु आहेस. तू
माझा रक्षणकतार् आहेस. लढाईत माझे डोके वाचवणाऱ्या
िशरस्त्राणासारखा तू आहेस. 8परमेश्वरा, त्या दषु्ट लोकांच्या इच्छापूणर्
होऊ देऊ नकोस. त्यांच्या योजना यशस्वी होऊ देऊ नकोस.
9परमेश्वरा, 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 खड्यात
फेकून दे. 11परमेश्वरा, त्या खोटारड्यांना जगू देऊ नकोस. त्या वाईट
लोकांचे वाईट होऊ दे. 12परमेश्वर गरीब लोकांचा योग्य तऱ्हेने न्याय
करील हे मला माहीत आहे. देव असहाय्य लोकांना साहाय्य करील.
13परमेश्वरा चांगले लोक तुझ्या नावाची स्तुती करतील. चांगले लोक
तुझी उपासना करतील.

परमेश्वरा, मी तुला मदतीसाठी हाक मारली. मी तुझी
प्राथर्ना करतो तेव्हा तू लक्ष दे त्वरा कर आिण मला मदत
कर. 2परमेश्वरा, माझ्या प्राथर्नेचा स्वीकार कर. ती

जळणाऱ्या धूपाप्रमाणे असू दे. ती संध्याकाळच्या अपर्णा प्रमाणे असू दे.
3परमेश्वरा, मी जे बोलतो त्यावर िनयतं्रण ठेवायला मला मदत कर. मी
बोलतो त्यावर लक्ष ठेवायला मला मदत कर. 4माझ्यात 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. 5चांगला
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
त्याच्यािवरुध्द मी नेहमी प्राथर्ना करीन. 6 त्यांच्या राज्यकत्यार्ना िशक्षा
होऊ दे. नतंर लोकाना कळेल की मी खर ेबोलत होतो. 7लोक जमीन
खणतात आिण नांगरतात आिण सभोवताली घाण टाकतात. त्याच
रीतीने हाडे त्यांच्या थडग्यांभोवती िवखरुन टाकली जातील.
8परमेश्वरा, माझ्या प्रभु मी तुझ्याकडे मदतीच्या अपेके्षने पाहातो. मी
तुझ्यावर िवश्वास ठेवतो. कृपा करुन मला मरु देऊ नको. 9वाईट लोक
माझ्यासाठी सापळे रचतात. मला त्यांच्या सापळ्यात पडू देऊ नकोस
त्यांना मला पकडू देऊ नकोस. 10वाईट लोकांना त्यांच्याच सापळ्यात
पडू दे आिण मला कसलीही इजा न होता दरू जाऊ दे.
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मी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारीन. मी परमेश्वराची
प्राथर्ना करीन. 2मी परमेश्वराला माझ्या समस्यांबद्दल
सांगेन. मी परमेश्वराला माझ्या संकटांबद्दल सांगेन.

3माझ्या शत्रूंनी माझ्यासाठी सापळा रचला आहे मी आता आशा
सोडण्याच्या तयारीत आहे. पण माझे काय होत आहे ते परमेश्वराला
माहीत आहे. 4मी 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. 6परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक मला तुझी फार गरज आहे. जे
लोक माझा पाठलाग करतात त्यांच्यापासून मला वाचव. ते लोक मला
फार भारी आहेत. 7हा सापळा टाळण्यासाठी मला मदत कर, म्हणजे मी
तुझ्या नावाचे गुणगान करीन. चांगले लोक माझ्या बरोबर आनदंोत्सव
करतील कारण तू माझी काळजी घेतलीस.

परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक, माझ्या पाथर्नेकडे लक्ष दे
आिण नतंर माझ्या प्राथर्नेला उत्तर दे. तू खरोखरच
चांगला आिण िनष्ठावान आहेस हे मला दाखव. 2माझा,

तुझ्या सेवकाचा न्यायिनवाडा करु नकोस. कारण हे देवा, कोणीही
िजवंत व्यक्ती तुझ्या दृष्टीने िनरपराधी ठरत नाही. 3पण माझे शत्रू माझा
पाठलाग करीत आहेत. त्यांनी माझे आयषु्य घाणीत बरबाद केले आहे.
ते मला खूप पूवीर् मेलेल्या लोकांसारखे अधंाऱ्याथडग्यात लोटत आहेत.
4मी आशा सोडण्याच्या तयारीत आहे. माझा धीर सुटत चालला आहे.
5पण 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. 6परमेश्वरा, मी माझे बाहू उभारुन तुझी
प्राथर्ना करतो. तहानेली जमीन जशी पावसाची वाट बघते तशी मी तुझ्या
मदतीची वाट बघत आहे. 7परमेश्वरा, 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. 8परमेश्वरा, 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. 9परमेश्वरा, मी तुझ्याकडे
संरक्षणासाठी येतो. माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर. 10मी जे करावे
असे तुला वाटते ते मला दाखव. तू माझा देव आहेस तुझे चांगले मन
आत्मा मला साध्या देशात घेऊन जाऊ दे. 11परमेश्वरा, मला जगू दे,
म्हणजे लोक तुझ्या नावाची स्तुती करतील. तू खरोखरच चांगला आहेस
हे मला दाखव आिण माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर. 12परमेश्वरा,
मला तुझे प्रेम दाखव. जे शत्रू मला ठार मारायचा प्रयत्न करीत आहेत
त्यांचा पराभव कर. का? कारण मी तुझा सेवक आहे.

परमेश्वर माझा खडक आहे. परमेश्वराला धन्यवाद द्या.
परमेश्वर मला यधु्दाचे िशक्षण देतो. परमेश्वर मला
लढाईसाठी तयार करतो. 2परमेश्वर 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. 3परमेश्वरा, तुला
लोक महत्वाचे का वाटतात? आम्ही तुझ्या लक्षात तरी कसे येतो?
4माणसाचे आयषु्य म्हणजे हवेचा झोत, माणसाचे आयषु्य म्हणजे
नाहीशी होत जाणारी सावली. 5परमेश्वरा, आकाश फाड आिण खाली
ये, पवर्तांना हात लाव आिण त्यांतून धूर बाहेर येईल. 6परमेश्वरा,
िवजेला पाठव आिण माझ्या शत्रूला पांगव, तुझे बाण सोड आिण त्यांना
पळवून लाव. 7परमेश्वरा, 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.
9परमेश्वरा, मी तू करत असलेल्या अद्भतु गोष्टींबद्दलचे नवे गाणे गाईन.
मी तुझी स्तुती करने आिण दहा तारांची वीणा वाजवेन. 10परमेश्वर
राजांना त्यांच्या लढाया िंजकायला मदत करतो. परमेश्वराने त्याचा सेवक
दावीद याला त्याच्या शत्रूंच्या तलवारीपासून वाचवले. 11मला या
परक्यांपासून वाचव. हे शत्रू खोटारडे आहेत. ते खऱ्या नसलेल्या गोष्टी
सांगतात. 12आमची तरुण मुले बळकट झाडांसाखी आहेत. आमच्या
मुली राजवाड्यातल्या संुदर सजावटीप्राणे आहेत. 13आमची धान्यांची

कोठार ेवेगवेगळ्या धान्यांनी भरलेली आहेत. आमच्या शेतात हजारो
मेंढ्या आहेत. 14आमचे सिैनक सुरिक्षत आहेत. कुठलाही शत्रू आत
येण्याचा प्रचत्न करीत नाही. आम्ही लढाईवर जात नाही. आमच्या
रस्त्यात लोक ओरडत नाहीत. 15अशा वेळी लोक खूप आनदंी
असतात. जर परमेश्वर त्यांचा देव असेल तर लोक खूप आनदंी असतात.

देवा, राजा, मी तुझी स्तुती करतो. मी तुझ्या नावाला
सदवै धन्यवाद देतो. 2मी तुझी रोज स्तुती करतो. तुझ्या
नावाचे रोज गुणगान करतो. 3परमेश्वर महान आहे लोक

त्याची खूप स्तुती करतात. त्याने केलेल्या महान गोष्टींची आपण
मोजदाद करु शकत नाही. 4परमेश्वरा, लोक तुझी तू केलेल्या गोष्टींबद्दल
सदवै स्तुती करतील. तू महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल ते सांगतील.
5तुझे राजवभैव आिण तेज अद्भतु आहे. मी तुझ्या अद्भतु चमत्काराबद्दल
सांगेन. 6परमेश्वरा तू ज्या चमत्कारपूणर् गोष्टी करतोस त्याबद्दल लोक
सांगतील. तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल मी सांगेन. 7तू ज्या
चांगल्या गोष्टी करतोस त्याबद्दल लोक सांगतील. लोक तुझ्या
चांगुलपणाचे गाणे गातील. 8परमेश्वर दयाळू आिण कृपाळू आहे. परमेश्वर
सहनशील आिण प्रेमळ आहे. 9परमेश्वर प्रत्येक मनुष्याशी चांगला
वागतो. तो त्याने िनमार्ण केलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर दया करतो.
10परमेश्वरा, तू ज्या गोष्टी करतोस त्यामुळे तुला गौरव प्राप्त होतो. तुझे
भक्त तुला धन्यवाद देतात. 11तुझे 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. 13परमेश्वरा, 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. 15परमेश्वरा, सवर् प्राणीमात्र अन्नासाठी तुझ्याकडे बघतात.
आिण तू त्यांना योग्य वेळी त्यांचे अन्न देतोस. 16परमेश्वरा, तू तुझे हात
उघडतोस आिण तू प्रत्येक प्राणीमात्राला जे लागेल ते सवर् देतोस.
17परमेश्वर 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. 19भक्तांना
जे हवे असते ते परमेश्वर करतो. परमेश्वर त्याच्या भक्तांचे ऐकतो. तो
त्यांच्या प्राथर्मेला उत्तर देतो आिण त्यांना वाचवतो. 20 जे परमेश्वरावर
प्रेम करतात त्यांचे तो रक्षण करतो. परतंु परमेश्वर वाईट लोकांचा नाश
करतो. 21मी परमेश्वराची स्तुती करने. प्रत्येकाने त्याच्या पिवत्र नावाचा
सतत जयजयकार करावा असे मला वाटते.

परमेश्वराची स्तुती करा. माझ्या आत्म्या, परमेश्वराची
स्तुती कर. 2मी आयषु्यभर परमेश्वराची स्तुती करीन. मी
आयषु्यभर त्याचे गुणगान करीन. 3तुमच्या नेत्यांवर

मदतीसाठी अवलबंून राहू नका. लोकांवर िवश्वास टाकू नका. का? कारण
लोक तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत. 4लोक मरतात आिण त्यांचे दफन
केले जाते आिण नतंर मदतीच्या त्यांच्या सगळ्या योजनाही जातात.
5पण जे लोक देवाला मदतीबद्दल िवचारतात ते सुखी असतात. ते लोक
परमेश्वरावर, त्यांच्या देवावर अवलबंून असतात. 6परमेश्वराने स्वगर्
आिण पृथ्वी िनमार्ण केली. परमेश्वराने समुद्र आिण त्यातल्या सवर् गोष्टी
िनमार्ण केल्या. परमेश्वर त्यांचे सदवै रक्षण करील. 7खी कष्टी आहेत.
त्यांच्यासाठी परमेश्वर योग्य गोष्टी करतो. तो भुकेल्यांना अन्न देतो.
तुरंुगात बदं असलेल्यांना तो सोडवतो. 8परमेश्वर आंधळ्यांना पुन्हा
िदसू लागण्यासाठी मदत करतो. संकटात असलेल्या लोकांना परमेश्वर
मदत करतो. परमेश्वराला चांगले लोक आवडतात. 9परमेश्वर आपल्या
देशातल्या परक्यांचे रक्षण करतो. परमेश्वर िवधवांची आिण अनांथांची
काळजी घेतो. परतंु परमेश्वर वाईट लोकांचा नाश करतो. 10परमेश्वर
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. 2परमेश्वराने यरुशलेम बांधले,

इस्राएलाच्या ज्या लोकांना कैदी म्हणून नेले होते. त्यांना देवाने परत
आणले. 3 देव त्यांच्या िवदीणर् ह्दयावर फंुकर घालतो आिण त्यांच्या
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जखमांना मलम पट्ी करतो. 4 देव तार ेमोजतो आिण त्याला प्रत्येक
ताऱ्याचे नाव माहीत असते. 5आपला प्रभु खूप मोठा आहे. तो फार
शक्तीवान आहे. त्याला माहीत असलेल्या गोष्टींना मयार्दा नाही.
6परमेश्वर नम्र लोकांना मदत करतो. परतंु तो वाईट लोकांना अडचणीत
टाकतो. 7परमेश्वराला 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. 10यधु्दातले 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. 12यरुशलेम,
परमेश्वराची स्तुती कर. िसयोन तुझ्या देवाची स्तुती कर. 13यरुशलेम,
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.
16जमीन 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. 18नतंर 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. 2सवर् देवदतूांनो परमेश्वराची
स्तुती करा. त्याच्या सवर् सिैनकांनो, त्याची स्तुती करा.

3सूयर् - चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याऱ्यांनो आिण आकाशातील
िदव्यांनो, त्याची स्तुती करा. 4सवार्ंत उंचावरच्या स्वगार्तल्या
परमेश्वराची स्तुती करा. आकाशावरील जलाशयांनो, त्याची स्तुती करा.
5परमेश्वराच्या 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 संपणारे
िनयम केले. 7पृथ्वीवरच्या सवर् गोष्टींनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
महासागरातल्या सागरी प्राण्यांनो, परमेश्वराची स्तुती करा. 8 देवाने

अग्न्नी 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. 13परमेश्वराच्या 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.

परमेश्वराची स्तुती करा. परमेश्वराने ज्या नवीन गोष्टी
केल्या त्याबद्दलचे नवे गाणे गा. ज्या सभेत त्याचे भक्त
भेटतात त्या सभेत त्याचे गुणगान करा. 2इस्राएलाच्या

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. 4परमेश्वर 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. 6लोकांना देवाजवळ त्याचे गुणगान करु द्या आिण त्यांना
त्यांच्या तलवाडी 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. 3तुतारी आिण कणार् वाजवून
देवाचे गुणगान करा. सतारीवर आिण वीणेवर त्याचे गुणगान करा. 4डफ
वाजवून आिण नाचून देवाची स्तुती करा. ततंुवाद्यावर आिण बासरीवर
त्याचे गुणगान करा. 5जोर जोरात टाळ वाजवून देवाची स्तुती करा.
झणझणणाऱ्या झांजांवर त्याचे गुणगान करा. 6स्तुती कर. परमेश्वराची
स्तुती कर.

स्तोत्रसंिहता 147:4 314 स्तोत्रसंिहता 150:6



1

2

नीितसूत्रेनीितसूत्रे

हे शब्द म्हणजे दावीदाचा मुलगा शलमोन याची शहाणपणाची
िशकवण आहे. तो इस्राएलचा राजा होता. 2लोक 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. 4ज्या
लोकांना शहाणपण िशकण्याची गरज आहे, त्यांना हे शब्द शहाणपण
िशकवतील. तरुण माणसे या शब्दांपासून िशकू शकतील. 5या
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 6नतंरच लोकांना शहाणपणाच्या
गोष्टींचा आिण म्हणींचा अथर् समजू शकेल. शहाणे लोक ज्या गोष्टी
सांगतात त्या लोकांना समजू शकतील. 7पिहली 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.
8मुला,तू तुझ्या विडलांची िशकवण पाळली पािहजेस. आिण तू तुझ्या
आईची िशकवणही पाळायला हवीस. 9तुझ्या आईचे आिण विडलांचे
शब्द म्हणजे तुझे मस्तक सुशोिभत करणारा फुलांचा मुकुट आहे. ते शब्द
म्हणजे तुझ्या गळ्याभोवती असलेली संुदर माळ आहे. 10मुला, 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. 12आपण कोणत्या तरी िनरपराध
माणसावर हल्ला करु आपण त्या माणसाला मारु आिण त्याला
मृत्यलुोकात पाठवू 13आपण ि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.” 15मुला, 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. 17लोक 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.
19आधाशी लोकांचे असेच असते. ते नेहमी दसुऱ्यांच्या वस्तू घेतात.
त्या वस्तंूनीच त्यांचा नाश होतो. 20 ऐक! ज्ञान (रुपी स्त्री) लोकांना
िशकवायचा प्रयत्न करीत आहे. ती रस्त्यात आिण बाजारात ओरडत
आहे. 21ती गजबजलेल्या रस्त्याच्या कोपऱ्यावरुन बोलावत आहे.
लोकांनी ितचे ऐकावे म्हणून शहाच्या 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? 23तुम्ही 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. 25तुम्ही 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. 27मोठ्या वादळांप्रमाणे तुमच्यावर
मोठी संकटे येतील. जोरदार वाऱ्याप्रमाणे तुमच्यावर समस्या आघात
करतील. तुमची संकटे आिण द:ुख तुम्हाला खूप मोठ्या ओइयासारखे
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. 29मी मदत करणार नाही कारण तुम्हाला माझे ज्ञान
नको होते. तुम्ही परमेश्वराची भीती बाळगायला आिण त्याला मान
द्यायला नकार िदला. 30तुम्ही 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. 33परतंु जो माझी आज्ञा पाळतो तो सुरिक्षत
राहातो. तो समाधानी असतो. त्याला वाईट गोष्टींची भीती बाळगायचे
कारण उरत नाही.”

मुला, मी ज्या गोष्टी सांगतो त्याचा स्वीकार कर. माझ्या आज्ञा
लक्षात ठेव. 2ज्ञानाचे ऐक. आिण ते समजून घेण्यासाठी
प्रयत्नांची पराकाष्ठा कर. 3ज्ञानासाठी ओरड आिण समजून

घेण्यासाठी आवाज चढव. 4ज्ञानाचा चांदीसारखा शोध घे.
गुप्तधनाप्रमाणे त्याचा शोध घे. 5जर तू या गोष्टी केल्यास तर तू
परमेश्वराला मान द्यायला िशकशील. तू खरोखरच देवािवषयी िशकशील.
6परमेश्वर ज्ञान देतो. ज्ञान आिण समज त्याच्या मुखातून येते. 7तो
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. 10ज्ञान तुझ्या हृदयात येईल.
आिण तुझा आत्मा ज्ञानामुळे आनिंदत होईल. 11ज्ञान तुझे रक्षण
करील. आिण समज तुला सांभाळेल. 12ज्ञान 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 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.
16ज्ञान तुला अनोळखी स्त्रीपासून वाचवील. दसुऱ्या देशातली एखादी
स्त्री गोड शब्दांनी तुला ितच्याबरोबर पाप करायला प्रवृत्त करले. त्या
स्त्रीने तरुणपणी लग्न केले. 17पण ि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. 19ती उघड्या कबरसेारखी
आहे. जे लोक ितच्याकडे आत जातात ते जीवनाला मुकतात आिण
पुन्हा कधीच परत येत नाहीत. 20ज्ञान तुला चांगल्या लोकांचे उदाहरण
पुढे ठेवून चालायला व त्यांच्याप्रमाणे जगायला मदत करील. 21चांगले
प्रमािणक लोक स्वत:च्या जमीनीवर राहातील. साधे प्रमािणक लोक
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स्वत:ची जमीन राखतील. 22परतंु दषु्ट लोक त्यांच्या जमीनीला
मुकतील. जे लोक खोटे बोलतात व फसवतात त्यांना त्यांच्या
जिमनीपासून दरू नेले जाईल.

मुला, माझी िशकवण िवसरु नकोस. मी तुला ज्या गोष्टी
करायला सांगतो त्या लक्षात ठेव. 2मी तुला ज्या गोष्टी
करायला सांगतो त्या तुला अिधक दीघर् आिण अिधक सुखी

आयषु्य देतील. 3प्रेम 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. 5परमेश्वरावर
संपूणर् िवश्वास ठेव. तुझ्या स्वत:च्या ज्ञानावर अवलबंून राहू नकोस. 6तू
जी प्रत्येक गोष्ट करशील ती करताना देवाचा िवचार कर. म्हणजे तो तुला
मदत करील. 7तुझ्या स्वत:च्या शहाणपणावर अवलबंून राहू नकोस.
पण परमेश्वराला मान दे आिण वाईट गोष्टींपासून दरू राहा. 8तू जर हे
केलेस तर ते तुझ्या शरीराला औषधाप्रमाणे बर ेकरील िंकवा पेयाप्रमाणे
तुझ्या हाडांना ताजेतवाने करील. 9तुझ्या संपत्तीने परमेश्वराला मान दे.
तुझ्या जवळच्या सवार्ंत चांगल्या गोष्टी त्याला दे. 10नतंर तुझ्या सवर्
गरजा पूणर् होतील. तुझे कोठार धान्याने भरले. आिण तुझी िंपपे
द्राक्षारसाने भरुन वाहातील. 11मुला, परमेश्वर तुला कधी कधी तू चूक
करीत आहेस हे दाखवून देईल. पण या िशके्षमुळे तू रागावू नकोस.
त्यापासून िशकायचा प्रयत्न कर. 12का? कारण परमेश्वर ज्यांच्यावर प्रेम
करतो त्यांनाच सुधारतो. होय, मुलावर प्रेम करणाऱ्या व त्याला िशक्षा
करणाऱ्या बापासारखा देव आहे. 13ज्या माणसाला ज्ञान िमळेल तो खूप
सुखी होईल. त्याला जेव्हा समजायला लागते तेव्हाच त्याला आशीवार्द
िमळतात. 14ज्ञानामुळे जे लाभ होतात ते रुप्यापेक्षा चांगले आहेत.
ज्ञानापासून िमळणार ेलाभ उत्कृष्ट सोन्यापेक्षा चांगले आहेत. 15ज्ञान
रत्नांपेक्षा अिधक मौल्यावान आहे. तुम्ही त्यांची अपेक्षा कराल त्यापकैी
कोणतीही गोष्ट ज्ञानाइतकी मौल्यवान असणार नाही. 16ज्ञान तुम्हाला
मोठे आयषु्य संपत्ती आिण मानसन्मान देते. 17ज्ञान असलेले लोक
शांतीत आिण समाधानात जगतात. 18ज्ञान जीवनाच्या वृक्षाप्रमाणे
आहे. जे लोक त्याचा स्वीकार करतात त्यांना संपूणर् आयषु्य लाभते. जे
लोक ज्ञान धारण करतात ते खरोखरच सुखी होतात. 19परमेश्वराने
पृथ्वी िनमार्ण करण्यासाठी ज्ञानाचा वापर केला. परमेश्वराने आकाश
िनमार्ण करण्यासाठी ज्ञान वापरले. 20परमेश्वराने समुद्र िनमार्ण
करण्यासाठी त्याचे ज्ञान वापरले. आिण पावसाचे ढग तयार करण्यासाठी
ज्ञान वापरले. 21मुला, तुझे ज्ञान आिण समज ही नेहमी सांभाळून ठेव.
या गोष्टी सोडू नकोस. 22ज्ञान आिण समज तुला जीवन देतील. आिण
ते अिधक संुदर करतील. 23नतंर तू सुरिक्षततेचे जीवन जगशील आिण
कधीही पडणार नाहीस. 24तू जेव्हा झोपशील तेव्हा घाबरणार नाहीस.
तू िवश्रांती घेशील तेव्हा तुझी झोप शांत असेल. 25अचानक येणाऱ्या
संकटास घाबरु नकोस. परमेश्वर तुला शक्ती देईन. 26आिण 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. 28जर तुमच्या शेजाऱ्याने काही
मािगतले आिण ते तुमच्याजवळ असले तर त्याला ते लगेच द्या. “त्याला
उद्या यायला सांगू नका.” 29तुमचा शेजारी िवश्वासाने तुमच्याजवळ
राहातो तेव्हा शेजाऱ्याला त्रास देण्याच्या योजना आखू नका. तुम्ही
स्वत:च्या सुरिक्षततेसाठी एकमेकांच्या जवळ राहता. 30योग्य
कारणािशवाय एखाद्याला कोटार्त नेऊ नका. जर त्याने तुम्हाला काही
केले नसेल तर तसे करु नका. 31काही लोकांना चटकन् राग येतो.
आिण ते लगेच वाईट गोष्ट करतात. तुम्ही तसे करु नका. 32का? कारण
परमेश्वर वाईट लोकांचा ितरस्कार करतो. परतंु परमेश्वर चांगल्या
लोकांचा पाठीराखा असतो. 33परमेश्वर वाईट लोकांच्या कुटंुबािवरुध्द
असतो. परतंु जे लोक योग्य रीतीने जगतात त्यांच्या कुटंुबांना तो
आशीवार्द देतो. 34जर एखादा माणूस गिर्वष्ठ असला आिण दसुऱ्यांची
चेष्टा करत असला तर परमेश्वर त्याला िशक्षा करील आिण त्याची चेष्टा
करील. पण परमेश्वर नम्र लोकांशी दयाळू असतो. 35शहाणे लोक
सन्मान प्राप्त होईल असे जीवन जगतात परतंु मूखर् लोक लाज
वाटण्यासारखे जीवन जगतात.

मुलांनो, तुमच्या विडलांच्या िशकवणकुीकडे लक्ष द्या. लक्ष
िदले की तुम्हाला कळेल. 2का? 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.
4आिण माझ्या विडलांनी मला िशकवले. ते मला म्हणाने, “मी जे सांगतो
ते लक्षात ठेव. माझ्या आज्ञा पाळ. म्हणजे तू िजवंत राहाशील. 5ज्ञान
आिण समजूतदारपणा िमळव. माझे शब्द िवसरु नकोस. माझ्या
िशकवणकुीप्रमाणे वाग. 6ज्ञानापासून दरू जाऊ नकोस. ज्ञान तुझे रक्षण
करील. ज्ञानावर प्रेम कर म्हणजे ते तुझे रक्षण करील.” 7तुम्ही ज्ञान
िमळवण्याचा िनश्चय करता तेव्हाच ज्ञानाची सुरुवात होते. म्हणून
तुमच्याकडे जे काही आहे त्याचा उपयोग करुन ज्ञान िमळवा. म्हणजे
तुम्ही ज्ञानी व्हाल. 8ज्ञानावर प्रेम करा म्हणजे ते तुम्हाला मोठे करील.
तुम्ही ज्ञानाला महान करा म्हणजे ते तुम्हाला मान िमळवून देईल. 9ज्ञान
तुमच्यासाठी सौंदयर् आिण वभैव यांचा मुकुट आहे. ते तुम्हाला मुक्त
करते. 10मुला, माझे ऐक. मी जे सांगतो ते कर म्हणजे तू खूप जगशील.
11मी तुला ज्ञानािवषयी िशकवत आहे. मी तुला सरळ मागार्ने नेत आहे.
12तू जर याच मागार्ने गेलास तर तू सापळ्यात अडकणार नाहीस. तू
पळू शकशील पण अडखळणार नाहीस. तू ज्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न
करशील त्यात सुरिक्षत राहाशील. 13या धड्यांची नेहमी आठवण ठेवा.
हे धडे िवसरु नका. ते तुमचे जीवन आहे. 14दषु्ट लोक जो मागर्
आचरतात त्यावरुन जाऊ नका. तसे जगू नका. त्यांच्यासारखे व्हायचा
प्रयत्न करु नका. 15वाईटापासून दरू राहा. त्याच्या जवळ जाऊ नका.
त्याच्या जवळून सरळ िनघून जा. 16वाईट 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.) 18चांगले लोक पहाटेच्या प्रकाशासारखे असतात. सूयर् उगवतो
आिण िदवस प्रकािशत आिण आनदंमय होतो. 19पण वाईट लोक
रात्रीसारखे असतात. ते काळोखात हरवून जातात आिण िदसू न
शकणाऱ्या वस्तंूना अडखळून पडतात. 20मुला, मी जे सांिगतले त्याक़डे
लक्ष दे. माझे शब्द लक्षपूवर्क ऐक. 21तू 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. 23तुझ्या हृदयाला काळजीपूवर्क जप. कारण तेथूनच
जीवनप्रवाह वाहतात. 24सत्याला वाकवू नकोस आिण खऱ्या नसलेल्या
गोष्टी सांगू नकोस. खोटे बोलू नकोस. 25तुझ्या समोर असलेल्या
चांगल्या आिण शहाण्या ध्येयांपासून दरू जाऊ नकोस. 26तू जे करशील
त्या बाबतीत सावध राहा. चांगले आयषु्य जग. 27सरळ मागर् सोडू
नकोस. चांगला आिण योग्य मागर् धर पण वाईटा पासून नेहमी दरू राहा.

मुला, माझ्या शहाणपणाच्या िशकवणकुीकडे लक्ष दे. माझ्या
समजूत िनमार्ण करणाऱ्या शब्दाकडे लक्ष दे. 2नतंर तुला
जगण्याचा योग्य मागर् कळेल. तुझे शब्द तू शहाणा आहेस हे

दाखवून देतील. 3दसुन्या माणसाची बायको खूप मोहक असेल. तीच्या
मुखातून बाहेर पडणार ेशब्द खूप गोड व आकषर्क असतील. 4पण
शेवटी त्यामुळे कटुता व द:ुखच िमळेल. ते द:ुख िवषापेक्षाही कडवट
असले. आिण तलवारीपेक्षी 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. 7मुलांनो, आता माझे
ऐका. मी जे सांगतो ते िवसरु नका. 8जी स्त्री व्यिभचार करते
ितच्यापासून दरू राहा. ितच्या घराच्या दाराजवळ सुध्दा जाऊ नका.
9जर 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.
10तुम्हाला माहीत नसलेले लोक तुमची संपत्ती संपत्ती घेतील. तुम्ही
ज्या गोष्टी िमळवण्यासाठी कष्ट केलेत त्या गोष्टी ते लोक घेतील.
11तुम्ही आयषु्याच्या शेवटी कष्टी व्हाल. तुमचे शरीर आिण मन सवर्
काही नाश पावेल. 12नतंर तुम्ही म्हणाल, “मी माझ्या आई - विडलांचे
का ऐकले नाही? मी िशस्त पाळायला नकार िदला. 13मी सुधारायला
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नकार िदला. 14आता शेवटी मला िदसते की माझे आयषु्य वाया गेले
आहे. आिण सगळ्या लोकांना माझी लाज िदसते आहे.” 15तुझ्या
िविहरीतून वाहणार ेपाणीच फक्त पी. आिण तुझे पाणी रस्त्यावर वाहून
जाऊ देऊ नकोस. 16तू फक्त तुझ्या बायको बरोबरच लिैगक संबधं
ठेवायला हवेस. तुझ्या घराबाहेरच्या मुलांचा बाप होऊ नकोस. 17तुझी
मुले फक्त तुझीच असायला हवीत. घराबाहेरच्या इतर लोकांबरोबर
त्यांची भागीदारी असायला नको. 18 म्हणून तुझ्या बायकोबरोबर सुखी
राहा. तरुणपणी िजच्याबरोबर लग्न केलेस ितलाच उपभोग. 19ती संुदर
हिरणीसारखी आहे. गोिजरवाण्या हिरणाच्या पाडसासारखी आहे. ितचे
प्रेम तुझे समाधान करो. तू ितच्या प्रेमात बदंीवान हो. 20दसुऱ्याच्या
बायकोकडून तू असा बदंीवान होऊ नकोस. तुला दसुऱ्याच्या बायकोच्या
प्रेमाची गरज नाही. 21तू जे काही करतोस ते परमेश्वराला स्पष्ट िदसते तू
कुठे जातोस ते परमेश्वर बघतो. 22दषु्ट माणसाची पापे त्याला जाळ्यात
पकडतील त्याची पापे दोरीप्रमाणे त्याला पकडतील. 23तो दषु्ट माणूस
मरले कारण त्याने िशस्त नाकारली. तो स्वत: च्या मूखर्पणामुळेच
अडकला जाईल.

मुला, दसुन्याच्या 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?

2तर मग तू अडकलास. तुला तुझ्या शब्दांनीच अडकवले. 3तू त्या
माणसाच्या शक्तीखाली आलास. मग त्याच्याकडे जा आिण स्वत:ला
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
जाणान्या पक्ष्याप्रमाणे स्वत:ला सोडव. 6आळशी माणसा, तुला मंुगी
सारखे व्हायला हवे. मंुगी काय करते ते बघ. मंुगी पासून शीक. 7मंुगीला
राजा नाही, विरष्ठ नाही की नेता नाही. 8पण उन्हाळ्यात ती सगळे अन्न
गोळा करते. मंुगी ितचे अन्न साठवते आिण िहवाळ्यात ितच्याजवळ
भरपूर अन्न असते. 9आळशी माणसा, तू िकती वेळ झोपून राहाणार
आहेस? तू िवश्रांतीतून केव्हा उठणार आहेस? 10आळशी माणूस
म्हणतो, “मला थोडी झोप हवी. मी हथे थोड्या वेळासाठी पडतो.”
11परतंु तो झोपतच राहातो. आिण गरीब होत राहातो. लवकरच
त्याच्याजवळ काहीही नसेल. चोर अचानक येऊन सवर् काही घेऊन
जातो त्याचप्रमाणे त्याला अचानक गरीबी येईल. 12दषु्ट आिण
कवडीमोल माणूस खोटे बोलतो. आिण वाईट गोष्टी सांगतो. 13तो डोळे
िमचकावतो आिण लोकांना मूखर् बनिवण्यासाठी खणुा करतो. 14तो
माणूस दषु्ट असतो, तो नेहमी वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखतो.
तो सगळीकडे संकटे आणतो. 15पण त्याला िशक्षा होईल. त्याच्यावर
अचानक संकट येईल. त्याचा त्विरत नाश होईल. आिण त्याला काहीही
मदत िमळू शकणार नाही. 16परमेश्वर या सहा, नाही सात गोष्टींचा
ितरस्कार करतो. 17डोळे, जे माणूस गिर्वष्ठ आहे हे दाखवतात. जीभ,
जी खोटे बोलते, हात, जे िनरपराध्यांना ठार मारतात. 18ह्रदय जे वाईट
गोष्टी करण्याच्या योजना आखते. पाय जे वाईट गोष्टी करायला धाव
घेतात. 19माणूस जो खोटे बोलतो आिण कोटार्त खऱ्या नसलेल्या गोष्टी
सांगतो. माणूस जो वादिववादाला सुरुवात करतो आिण दसुऱ्यांमध्ये
भांडणे लावून देतो. 20माझ्या मुला, तुझ्या विडलांची आज्ञा लक्षात ठेव.
आिण तुझ्या आईची िशकवण िवसरु नकोस. 21 त्याचे 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. 23तुझ्या 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. 25ती 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. 27जर एखाद्याने स्वत:वर िनखार ेओतले तर त्याचे

कपडेसुध्दा जळतील. 28जरा एखादा माणूस िनखाऱ्यांवर चालला तर
त्याचे पाय भाजतील. 29दसुऱ्या माणसाच्या बायकोबरोबर
झोपणाऱ्याचेही असेच होते. त्या माणसाला द:ुख भोगावे लागते.
30माणूस भुकेला असला तर तो अन्नाची चोरी करतो. जर तो पकडला
गेला तर त्याला चोरलेल्या अन्नाच्या सात पट अन्न द्यावे लागते.
31 त्याच्या जवळ असेल नसेल ते सवर् त्याला त्याबद्दल द्यावे लागते. पण
इतर लोक समजून घेतात. ते त्याच्या बद्दलचा आदर घालवत नाहीत.
32पण जो माणूस व्यिभचाराचे पाप करतो तो मूखर् असतो. तो स्वत:चा
नाश करीत असतो. तो स्वत:च त्याच्या नाशाला कारणीभूत असतो.
33लोकांना 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.

मुला, माझे शब्द लक्षात ठेव. मी देतो त्या आज्ञा िवसरु
नकोस. 2माझ्या आज्ञा पाळ म्हणजे तुला जीवन िमळेल.
माझ्या िशकवणकुीला तुझ्या आयषु्यातली एक महत्वाची गोष्ट

बनव. 3माझ्या आज्ञा आिण माझी िशकवण सदवै तुझ्याजवळ राहू दे.
त्यांना तुझ्या बोटांभोवती बांध. तुझ्या हृदयावर ते कोरुन ठेव.
4शहाणपणाला बिहणीसारखे वागव. समजुतदारपणाला तुझ्या
कुटंुबाचाच एक घटक बनव. 5नतंर ते तुझा दसुऱ्या स्त्रीपासून बचाव
करतील. ते तुला ितच्या पापाकडे नेणाऱ्या गोड शब्दांपासून वाचवतील.
6 एक िदवस मी माझ्या िखडकीतून पािहले आिण मला 7बरचे 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. 10ती 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. 12ती 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. 16मी माझ्या अथंरुणावर स्वच्छ
चादर टाकली आहे. त्या िमसर देशातल्या संुदर चादरी आहेत. 17मी
माझ्या अथंरुणावर अत्तर िंशपडले आहे. मी बोळ, अगरु आिण
दालिचनीचा वापर केला आहे. 18चल, आपण सकाळ होईपयर्ंत प्रेम
करु या. आपण रात्रभर उपभोग घेऊ. 19माझा 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. 22आिण तो तरुण ितच्या मागोमाग जाळ्यात
गेला. तो कत्तलखान्यात नेल्या जाणाऱ्या बलैाप्रमाणे होता. िशकारी
ज्याच्या हृदयात बाण सोडायला. 23तयार आहेत अशा हिरणाप्रमाणे तो
होता. तो ज्या संकटात होता ते त्याला कळले नाही. 24मुलांनो आता
माझे ऐका. माझ्या शब्दांकडे लक्ष द्या. 25दषु्ट 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.

ऐक, ज्ञान आिण समजूतदारपणा तुला तू एकावेस म्हणून तुला
बोलावत आहेत. 2 ते टेकडीच्या माथ्यावर िजथे रस्ते
िमळतात, ितथे उभे आहेत. 3 ते शहराच्या दरवाजाशी आहेत.

ते उघड्या दरवाजातून बोलावत आहेत. 4ज्ञान (रुपी स्त्री) म्हणते,
“लोक हो! मी तुम्हाला बोलावत आहे. मी सगळ्या लोकांना बोलावत
आहे. 5तुम्ही जर मूखर् असाल, तर शहाणे व्हायला िशका. मूखर्
माणसांनो समजून घ्यायला िशका. 6लक्ष द्या! ज्या गोष्टी िशकवतो त्या
महत्वाच्या आहेत. मी तुम्हाला फक्त योग्य असलेल्या गोष्टीच सांगतो.
7माझे शब्द खर ेआहेत. मला वाईटाचा, खोट्याचा ितरस्कार वाटतो.
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8मी ज्या गोष्टी सांगतो त्या न्याय्य आहेत. माझ्या शब्दांत काहीही
चुकीचे अथवा खोटे नाही. 9जो माणूस समजूतदार आहे त्याला या गोष्टी
स्पष्ट िदसतात. ज्ञानी माणूस या गोष्टी समजू शकतो. 10माझ्या
िशस्तीचा स्वीकार करा. ती रुप्यापेक्षाही मौल्यवान आहे. ती शुध्द
सोन्यापेक्षाही मौल्यावान आहे. 11ज्ञान मोत्यापेक्षा, अिधक मौल्यवान
आहे. ते माणसाला हव्या असलेल्या कुठल्याही गोष्टीपेक्षा मौल्यवान
आहे.” 12 “मी ज्ञान आहे. मी चांगल्या न्यायाने जगते. तुम्ही मला
ज्ञानाबरोबर आिण चांगल्या योजनांबरोबर पाहू शकता. 13जर एखादा
माणूस परमेश्वराला मान देत असला तर तो वाईटाचा ितरस्कार करले.
मी (ज्ञान) गवार्चा आिण जे लोक इतरांपेक्षा स्वत:ला मोठे समजतात
अशा लोकांचा ितरस्कार करते. मी वाईट मागर् आिण खोटे बोलणाऱ्या
तोंडांचा ितरस्कार करते. 14परतंु 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. 16प्रत्येक चांगला
राज्यकतार् त्याच्या अमंलाखाली असलेल्या लोकांवर राज्य करण्यासाठी
माझा उपयोग करुन घेतो. 17मी (ज्ञान), माझ्यावर जे प्रेम करतात
त्यांच्यावर प्रेम करते. आिण जे लोक मला शोधायचा खूप प्रयत्न करतात
त्यांना मी हटकून सापडते. 18माझ्याजवळही देण्यासाठी श्रीमतंी आिण
मानमरातब आहेत. मी खरी संपत्ती आिण यश देते. 19मी ज्या गोष्टी देते
त्या शुध्द सोन्यापेक्षा चांगल्या असतात. आिण माझे नजराणे शुद्ध
चांदीपेक्षा चांगले असतात. 20मी लोकांना योग्य मागार्वर आणते. मी
तयांना योग्य न्यायाच्या मागार्ने नेते. 21 जे माझ्यावर प्रेम करतात त्यांना
मी संपत्ती देते. होय, मी त्यांची घर ेखिजन्यांनी भरुन टाकीन. 22खूप
पूवीर् सुरुवातीला परमेश्वराने प्रथम माझीच िनिर्मती केली. 23आरभंीला
मला िनमार्ण केले गेले. जगाची सुरुवात होण्यापूवीर् मी िनमार्ण झाले.
24महासागराच्या आधी माझा जन्म झाला. पाणी उत्पन्न होण्या आधी
मी होते. 25पवर्तांच्या आधी माझा (ज्ञानाचा) जन्म झाला. डोंगरांच्या
आधी माझा जन्म झाला. 26परमेश्वराने पृथ्वी िनमार्ण करण्याआधीच मी
जन्मले. शेतांच्या आधी माझा जन्म झाला. देवाने पृथ्वीवरची पिहली
धूळ िनमार्ण करण्याआधीच माझा जन्म झाला होता. 27परमेश्वराने
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. 28परमेश्वराने आकाशात ढग
ठेवण्याआधी माझा जन्म झाला. आिण परमेश्वराने समुद्रात पाणी ठेवले
तेव्हाही मी ितथे होते. 29परमेश्वराने सागराच्या पाण्याला सीमाबध्द केले
तेव्हा ही मी होते. पाणी परमेश्वराच्या संमती िशवाय चढू शकत नाही.
परमेश्वराने पृथ्वीचा पाया घातला तेव्हा मी ितथे होते. 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. 33माझी िशकवण ऐका आिण
शहाणे व्हा. ऐकायला नकार देऊ नका. 34जो माझे ऐकतो तो सुखी
होतो. तो रोज माझ्या दारावर पाहारा देतो. तो माझ्या दाराजवळ थांबतो.
35ज्या माणसाला मी सापडते. त्याला जीवन सापडते. त्याला
परमेश्वराकडून चांगल्या गोष्टी िमळतील. 36पण जो माझ्यािवरुध्द पाप
करतो तो स्वत:लाच इजा करुन घेतो. जे लोक माझा ितरस्कार करतात
ते मरणाला कवटाळतात.”

ज्ञानरुपी स्त्रीने आपले घर बांधले, त्यात ितने सात खांबठेवले.
2 ितने (ज्ञानरुपी स्त्रीने) मांस िशजवले आिण द्राक्षारस तयार
केला. ितने अन्न ितच्या टेबलावर ठेवले. 3नतंर ि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. 6तुमचे जुने, मूखर्पणाचे मागर् सोडून द्या. मग
तुम्हाला आयषु्य िमळेल. समजूतदारपणाचा मागर् अनुसरा.” 7जर 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. 9जर तुम्ही
शहाण्या माणसाला िशकवलेत तर तो अिधक शहाणा होईल. जर तुम्ही
शहाण्या माणसाला िशकवलेत तर तो अिधक िशकेल. 10परमेश्वराचा
आदर करणे ही ज्ञान िमळवण्याची पिहली पायरी आहे. परमेश्वरािवषयी
ज्ञान िमळवणे ही समजूतदारपणा िमळवणाची पिहली पायरी आहे.
11जर तुम्ही शहाणे असाल तर तुमचे आयषु्य अिधक वाढेल. 12जर
तुम्ही शहाणे होत असाल तर तुमच्या भल्यासाठीच शहाणे होत असता.
पण तर तुम्ही गिर्वष्ठ झालात आिण दसुऱ्या लोकांची चेष्टा करु लागलात
तर तुमच्यावर येणाऱ्या संकटांबद्दल तुम्हीच जबाबदार ठरता. 13मूखर्
माणूस हा ककर् श बोलणाऱ्या वाईट स्त्रीसारखा असतो. ितच्याजवळ ज्ञान
नसते. 14ती ितच्या घराच्या दाराजवळ बसते. ती शहारातल्या
टेकडीवर ितच्या खचुीर्वर बसते. 15आिण जेव्हा लोक िनघून 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. 17पण 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.” 18आिण त्या मूखर् गरीब लोकांना हे माहीत नव्हते की
ितचे घर फक्त भूतांनी भरलेले आहे. ितने (मूखर्ता) त्यांना
मृत्यलुोकातल्या अगदी खोल भागात बोलावले होते.

ही शलमोनाची नीितसूत्रे (शहाणपणाच्या गोष्टी) आहेत
शहाणा मुलगा त्याच्या विडलांना सुखी करतो. पण मूखर्
मुलगा त्याच्या आईला अितशय द:ुखी करतो. 2जर

एखाद्याने वाईट गोष्टी करुन पसेै िमळवले तर ते पसेै कवडी मोलाचे
असतात. पण सत्कमर् तुम्हाला मरणापासून वाचवू शकते. 3परमेश्वर
चांगल्या लोकांची काळजी घेतो. तो त्यांना हवे असलेले अन्न देतो. परतंु
परमेश्वर वाईट लोकाक़डून त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टी काढून घेतो.
4आळशी 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.
6लोक देवाला चांगल्या माणसाला आशीवार्द द्यायला सांगतात. वाईट
लोक त्या चांगल्या गोष्टी म्हणतील परतंु त्याचे शब्द त्यांच्या वाईट
योजनाफक्त लपवतात. 7चांगली माणसे चांगल्या आठवणी मागे
ठेवतात. पण वाईट माणसे लवकर िवसरली जातात. 8चांगला, इमानी
माणूस सुरिक्षत असतो. परतंु कुिटल, फसवणारा माणूस मात्र पकडला
जातो. 9शहाण्या माणसाला जर एखाद्याने काही करायला सांिगतले तर
तो त्या आज्ञा पाळतो. परतंु मूखर् माणूस वाद घालतो आिण स्वत:वर
संकट ओढवून घेतो. 10जो माणूस सत्य लपवतो तो संकटे िनमार्ण
करतो. जो माणूस उघडपणे बोलतो तो शांतीिनमार्ण करतो. 11चांगल्या
माणसाच्या शब्दांमुळे आयषु्य चांगले होते. पण दषु्टाच्या शब्दांतून
त्याच्या मनातला वाईटपणा तेव्वढा िदसतो. 12मत्सरमुळे वादिववाद
होतात. पण प्रेम लोकांनी केलेल्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीला क्षमा करते.
13शहाणे लोक ऐकायला योग्य अशा गोष्टी बोलतात. पण मूखर् लोकांनी
सुधारावे म्हणून त्यांना िशक्षा करायला हवी. 14शहाणे लोक शांत
असतात आिण नवीन गोष्टी िशकतात. पण मूखर् लोक बोलतात आिण
संकटे ओढवून घेतात. 15संपत्ती श्रीमतं माणसाचे रक्षण करते आिण
गिरबी गिरबांचा नाश करते. 16जर एखाद्याने चांगले कृत्य केले तर
त्याला बक्षीस िमळते. त्याला आयषु्य िदले जाते. पण दषु्टावा केवळ
िशक्षा आणतो. 17जो माणूस िशके्षपासून काही िशकतो तो इतरांनासुध्दा
जगायला िशकवू शकतो. पण जो माणूस िशकायला नकार देतो तो
लोकांना चुकीच्या मागार्ने नेतो. 18जो माणूस त्याचा मत्सर लपवतो तो
खोटे बोलत असतो. पण केवळ मूखर्च पसरवता येण्यासारख्या अफवा
शोधण्याचा प्रयत्न करतो. 19जो माणूस खूप बडबड करतो तो संकंटांना
आमतं्रण देतो. शहाणा माणूस गप्प राहायला िशकतो. 20चांगल्या
माणसाचे शब्द शुध्द चांदीसारखे असतात. पण दषु्ट माणसाचे िवचार
कवडीमोलाचे असतात. 21चांगल्या माणसांच्या शब्दामुळे अनेकांना
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मदत होते. पण मूखार्ची मूखर्ता त्यालाच मारु शकते. 22परमेश्वराच्या
आशीवार्दाने तुला खरी संपत्ती िमळेल. आिण ती आपल्याबरोबर संकटे
आणणार नाही. 23मूखर् माणसाला चुका करायला आवडते. परतंु शहाणा
माणूस ज्ञानाने खशु होतो. 24दषु्ट माणसाला ज्या गोष्टींची भीती वाटते
त्या गोष्टींकडूनच त्याचा पराभव होतो. पण चांगल्या माणसाला मात्र हव्या
असलेल्या गोष्टी िमळतात. 25दषु्टांचा नाश त्यांच्या संकटांमुळे होतो. पण
चांगली माणसे नेहमी बलवान राहातात. 26आळशी माणसाला
तुमच्यासाठी, काहीही करायला सांगू नका. तुमच्या तोंडात िशरलेल्या
आंबेप्रमाणे िंकवा डोळ्यांत गेलेल्या धुराप्रमाणे तो तुम्हाला चीड आणील.
27जर तुम्ही परमेश्वराचा आदर करीत असाल तर तुम्ही खूप जगाल.
पण दषु्टाची त्याच्या आयषु्यातली अनेक वषर् कमी होतील. 28चांगले
लोक ज्या गोष्टींची आशा करतात त्या त्यांना आनदं िमळवून देतात. ज्या
गोष्टींची आशा वाईट लोक करतात त्या त्यांना िवनाश आणतात.
29परमेश्वर चांगल्या माणसांचे रक्षण करतो. पण जे लोक चुका करतात
त्यांचा परमेश्वर नाश करतो. 30चांगले लोक नेहमी सुरिक्षत असतात.
पण दषु्टांना जबरदस्तीने देश सोडणे भाग पडते. 31चांगले लोक
शहाणपणाच्या गोष्टी सांगतात. पण जो संकटे आणणाऱ्या गोष्टी सांगतो
त्याचे ऐकणे लोक बदं करतात. 32चांगले 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.
3चांगल्या, इमानदार लोकांना प्रामािणकपणा मागर्दशर्न करतो. पण दषु्ट
लोक जेव्हा दसुऱ्यांना फसवतात तेव्हा ते स्वत:चाच नाश करुन घेतात.
4ज्या िदवशी देव लोकांचा न्याय करतो त्या िदवशी पशैाला काही
िंकमत नसते. परतंु चांगुलपणा लोकांना त्यांच्या मरणापासून वाचवतो.
5जर चांगला माणूस इमानी असला तर त्याचे आयषु्य सोपे असेल. पण
दषु्ट माणसाचा मात्र त्याने केलेल्या वाईट गोष्टीमुळे नाश होईल. 6इमानी
माणसाला चांगुलपणा वाचवतो. पण दषु्ट मात्र त्यांनी केलेल्या वाईट
गोष्टींच्या सापळ्यात अडकतात. 7दषु्ट माणूस मेल्यानतंर त्याला आशेला
जागा नसते. तो ज्या ज्या गोष्टींची आशा ठेवतो त्या सवर् कवडीमोल
असतात. 8चांगल्या माणसांचा संकटापासून बचाव होईल. आिण ती
संकटे दषु्ट माणसांवर येतील. 9दषु्ट माणूस काहीतरी बोलून लोकांना
दखुवू शकतो. पण चांगल्या माणसांचे त्यांच्या शहाणपणामुळे रक्षण होते.
10चांगली माणसे जेव्हा यशस्वी होतात तेव्हा सवर् शहर आनदंी होते.
जेव्हा दषु्टांचा नाश होतो तेव्हा लोक आनदंाने ओरडू लागतात.
11इमानदार लोक त्यांचे आशीवार्द देतात तेव्हा शहर मोठे होते. पण
दषु्टांचा बोलण्यामुळे शहराचा नाश होऊ शकतो. 12ज्या माणसाला
चांगली समज बुध्दी नसते तो त्याच्या शेझाऱ्याबद्दल वाईट बोलतो. परतंु
शहाण्या माणसाला केव्हा गप्प बसायचे ते कळते. 13जो 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. 14कमजोर नेत्यांमुळे देश गतेर्त जातो. पण
बरोच चांगले उपदेशक असले तर तो देश सुरिक्षत असतो. 15जर 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.
17दयाळू माणसाला लाभ होईल. पण जो माणूस उलट्या काळजाचा
असतो तो स्वत:वर संकटे ओढवून घेतो. 18दषु्ट माणूस दसुऱ्यांना
फसवतो आिण त्यांचे पसेै घेतो. पण जो माणूस न्याची आहे आिण जो
योग्य गोष्टी करतो त्याला फलप्राप्ती होते. 19चांगुलपणा 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. 21दषु्टांना खरोखरच शासन होईल. ही गोष्ट खरी आहे.
आिण चांगल्या लोकांना सोडून देण्यात येईल. 22जर स्त्री संुदर असून
मूखर् असली तर ते डुकराच्या नाकात संुदर सोन्याची नथ

असल्यासारखे असते. 23चांगल्या लोकांना च्यांच्या इच्छेप्रमाणे गोष्टी
िमळाल्या तर त्यांतून अिधक चांगले िनमार्ण होते. पण दषु्टांना जर
त्यांच्या इच्छेप्रमाणे गोष्टी िमळाल्या तर त्यामुळे संकटेच येतात. 24जर
एखादा माणूस उदारहस्ते देत असेल तर त्याला अिधक िमळेल. पण
एखाद्याने द्यायला नकार िदला तर तो गरीब होईल. 25जो उदार होऊन
देतो त्याला लाभ होतो. जर तुम्ही दसुऱ्याना मदत केली तर तुम्हाला
अिधक फायदा होईल. 26जो अधाशी माणूस त्याचे धान्य िवकायला
नकार देतो त्याच्यावर लोक रागावतात. पण जो माणूस दसुऱ्यांना
खायला िमळावे म्हणून आपले धान्य िवकतो त्याच्याबद्दल लोकांना
आनदं वाटतो. 27जो माणूस दसुऱ्यांचे भले करायचा प्रयत्न करतो
त्याचा लोक आदर करतात. जो माणूस वाईट गोष्टी करतो त्याच्या
वाटेला फक्त संकटे येतात. 28जो माणूस आपल्या श्रीमतंीवर िवश्वास
ठेवतो तो िपवळ्या झालेल्या पानासारखा खाली पडतो. परतंु चांगला
माणूस नव्या िहरव्या पानाप्रमाणे वाढत राहील. 29जर एखाद्याने त्याच्या
कुटंुबावर संकटे आणली तर त्याला काहीही िमळणार नाही आिण शेवटी
मूखार्ला शहाण्या माणसाची जबरदस्तीने सेवा करावी लागेल. 30चांगला
माणूस ज्या गोष्टी करतो त्या जीवनवृक्षासारख्या असतात. शहाणा
माणूस लोकांना नवे आयषु्य देतो. 31जर पृथ्वीवर चांगल्या माणसांना
बक्षीस िमळाले तर दषु्टांनासुध्दा त्याच्या 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. 2परमेश्वर

चांगल्या माणसांबरोबर आनदंी असतो. पण परमेश्वर दषु्ट माणसाला
अपराधी ठरवतो. 3दषु्ट माणसे कधीही सुरिक्षत नसतात. पण चांगली
माणसे सुरिक्षत आिण िनधार्स्त असतात. 4नवरा चांगल्या बायकोबद्दल
आनदंी आिण अिभमानी असतो. पण जर बाई आपल्या नवऱ्याला लाज
आणत असेल. तर ती त्याच्या शरीरातल्या आजारा सारखी असते.
5चांगले लोक त्यांनी ज्या योजना आखलेल्या असतात त्यात न्यायी
आिण इमानी असतात. पण दषु्टांनी सांिगतलेल्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवू
नका. 6दषु्ट लोक दसुऱ्यांना द:ुख देण्यासाठी आपल्या शब्दांचा वापर
करतात. पण चांगल्या माणसाचे शब्द एखाद्याला संकटापासून वाचवू
शकतात. 7दषु्ट माणसांचा नाश होतो आिण त्यांचा मागमूसही राहात
नाही. पण चांगल्या माणसाची आठवण मात्र तो गेल्यानतंरही येत राहाते.
8लोक िवद्वानाची स्तुती करतात पण ते मूखार्ंचा आदर करीत नाहीत.
9खूप मोठा माणूस नसूनही खूप काम करणे हे खायला काही नसताना
मोठेपणाचा आव आणण्यापेक्षा चांगले असते. 10चांगला माणूस त्याच्या
प्राण्यांची काळजी घेतो. पण दषु्ट माणूस दयाळू असू शकत नाही. 11जो
शेतकरी आपल्या शेतात कष्ट करतो त्याच्याकडे पुरसेे अन्न असते. पण
जो माणूस फालतू गोष्टीत वेळ घालवतो तो मूखर् असतो. 12दषु्ट
माणसाजवळ नेहमी चुकीच्या गोष्टी करायला असतात. पण चांगल्या
माणसाजवळ जी शक्ती असते ती मुळाप्रमाणे खोल गेलेली असते. 13दषु्ट
माणूस मूखर् गोष्टी करतो. स्वत:च शब्दात अडकतो. पण चांगला माणूस
त्या प्रकारच्या संकटातून सुटतो. 14जो चांगल्या गोष्टी सांगतो त्याबद्दल
त्याला बक्षीस िमळते. त्याचप्रमाणे तो जे काम करतो ते त्याला लाभ
िमळवून देते. 15मूखर् माणसाला नेहमी स्वत:ची पध्दत सवर्शे्रष्ठ वाटते.
पण िवद्वान माणूस दसुर ेलोक जे सांगतात तेही ऐकतो. 16मूखर्
माणसाला फार लवकर राग येतो. पण हुशार माणूस कुणी काही चुकीचे
बोलले तर चटकन् क्षमा करतो. 17जर 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. 18जर एखादा
माणूस िवचार न करता बोलत असेल तर ते शब्द तलवारीसारखे
लागतात. पण शहाणा माणूस काळजी पूवर्क बोलतो. त्याचे शब्द
द:ुखावर फंुकर मारतात. 19जर माणूस खोटे बोलला तर त्याचे शब्द
लगेचच वाया जातात. पण सत्य मात्र सदवै राहाते. 20दषु्ट लोक नेहमी
संकटे आणतात. पण जे लोक शांततेसाठी काम करतात ते आनदंी
असतात. 21चांगल्या लोकांवर ददुैंव कोसळत नाही. पण दषु्टांवर मात्र
अनेक संकटे येतात. 22परमेश्वर खोटं बोलणाऱ्यांचा ितरस्कार करतो.
पण परमेश्वर खर े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.

नीितसूत्रे 10:22 319 नीितसूत्रे 12:23
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24 जे लोक खूप काम करतात त्यांना इतर कामगारांवर देखरखे
करण्याचे काम देतात. पण आळशी माणसाला गुलामासारखे राबावे
लागते. 25काळजी माणसाचे सुख िहरावून घेते. पण प्रेमळ शब्द त्याला
आनदंी करु शकतात. 26चांगला माणूस आपले िमत्र काळजीपूवर्क
िनवडतो. पण दषु्ट माणूस नेहमी चुकीचे िमत्र िनवडतो. 27आळशी
माणूस त्याला हव्या असलेल्या गोष्टी मागे जाणार नाही पण जो माणूस
खूप कष्ट करतो त्याच्याकडे श्रीमतंी येते. 28जर 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. 2चांगल्या

माणसांना चांगले बोलल्याबद्दल फळ िमळते. पण दषु्ट माणसांना नेहमी
चुकाच करायच्या असतात. 3जो माणूस आपल्या बोलण्याबद्दल
काळजी घेतो तो त्याचा जीव वाचवतो. पण जो िवचार न करता बोलतो
त्याचा नाश होतो. 4आळशी माणसाला गोष्टी हव्या असतात पण त्या
त्याला कधीही िमळणार नाहीत. पणे ते खूप कष्ट करतात त्यांना हव्या
असलेल्या गोष्टी िमळतील. 5चांगले लोक खोट्याचा ितरस्कार करतात.
दषु्टांना लाज वाटायला लावली जाईल. 6चांगुलपण चांगल्या, इमानी
माणसाचे रक्षण करतो. पण ज्या माणसाला पाप करायला आवडते
त्याचा दषु्टपणा नाश करतो. 7काही लोक श्रीमतंीचा आव आणतात पण
त्यांच्या जवळ मात्र काहीच नसते. दसुर ेलोक आपण गरीब आहोत असे
भासवतात पण ते खरोखरच श्रीमतं असतात. 8श्रीमतं माणसाला जीव
वाचवण्यासाठी पसेै मोजावे लागतात पण गरीबांना अशा धमक्या कधीच
िमळत नाहीत. 9चांगला माणूस हा ददैीप्यमान िदव्यासारखा असतो.
पण दषु्ट माणूस चटकन् िवझणाऱ्या िदव्यासारखा असतो. 10 जे लोक
स्वत:ला इतरांपेक्षा शहाणे समजतात ते संकटे ओढवून घेतात. पण जे
लोक दसुऱ्यांनी सांिगतलेल्या गोष्टी ऐकून घेतात ते शहाणे असतात.
11जर एखादा माणूस पसेै िमळवण्यासाठी फसवाफसवी करील तर
त्याचे पसेै लवकरच जातील. पण जो माणूस कष्ट करुन पसेै िमळवतो
त्याचे पसेै वाढतात. 12आशा नसली की ह्दय द:ुखी असते. तुम्हाला
हवी असलेली गोष्ट िमळाली की तुम्हाला खूप आनदं होतो. 13जर
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. 14शहाण्या माणसाची िशकवण आयषु्य देते. ते शब्द तुम्हाला
मृत्यूचा फास चुकवायला मदत करतील. 15लोकांना चांगली अक्कल
असलेला माणूस आवडतो. पण ज्या माणसावर िवश्वास टाकणे शक्य
नसते त्याचे आयषु्य कठीण असते. 16शहाणा माणूस कृती
करण्याआधी िवचार करतो. परतंु मूखर् माणूस त्याच्या कृतीने तो मूखर्
आहे हे दशर्िवतो. 17जर दतूावर िवश्वास ठेवणे शक्य नसेल तर
त्याच्याभोवती संकटे येतील. पण जर माणसावर िवश्वास ठेवणे शक्य
झाले तर ितथे शांती नांदेल. 18जर 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. 19जर 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. 20शहाण्या लोकांशी मतै्री
करा म्हणजे तुम्ही शहाणे व्हाल. पण जर तुम्ही मूखार्ंशी मतै्री केली तर
तुम्ही संकटात सापडाल. 21पापी िजथे जातील ितथे संकटे त्यांचा
पाठलाग करतात. पण चांगल्या माणसांच्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी
घडतात. 22चांगल्या माणसाकडे त्याच्या मुलांना आिण नातवंडांना
द्यायला संपत्ती असेल. आिण शेवटी चांगल्या माणसाला दषु्ट लोकांकडचे
सवर् काही िमळेल. 23गरीब माणसाकडे खूप धान्य िपकवणारी चांगली
जमीन असू शकते. पण तो वाईट िनणर्य घेतो आिण उपाशी राहातो.
24जर 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. 25चांगल्या
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. 2जो माणूस योग्य

रीतीने जगतो तो परमेश्वराला मान देतो. पण जो माणूस इमानदार नसतो
तो परमेश्वराचा ितरस्कार करतो. 3मूखर् व गिर्वष्ठ माणसाचे शब्द
त्याच्यावर संकटे आणतात. पण शहाण्या माणसाचे शब्द त्याला
वाचवतात. 4जर काम करायला गायी नसल्या तर धान्याचे कोठार
िरकामे राहील. लोक गायीच्या शक्तीचा उपयोग चांगले पीक
काढण्यासाठी करुन घेऊ शकतात. 5सत्यावादी 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. 7मूखार्शी
मतै्री करु नका. तो तुम्हाला काहीही िशकवू शकणार नाही. 8 हुशार लोक
शहाणे असतात. कारण ते ज्या गोष्टी करतात त्याचा काळजीपूवर्क
िवचार करतात. पण मूखर् लोक मूखर् असतात कराण आपण दसुऱ्यांना
फसवून जगू शकतो असे त्यांना वाटत असते. 9मूखर् माणूस त्याने
केलेल्या वाईट गोष्टींसाठी िंकमत मोजण्याच्या कल्पनेला हसतो. पण
चांगले लोक त्यासाठी क्षमा िमळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. 10जर
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. 11वाईट माणसाच्या घराचा नाश होईल. पण
चांगल्या माणसाचे घर सदवै राहील. 12लोकांना वाटत असते हाच मागर्
बरोबर आहे. पण तो मागर् फक्त मरणाकडे नेतो. 13माणूस जरी हसत
असला तरी तो मनातून द:ुखी असू शकतो. आिण हसल्यावरही िखन्नता
ितथे तशीच राहाते. 14दषु्ट माणसांना त्यांनी केलेल्या चुकांबद्दल पूणर्
िंकमत मोजावी लागेल. आिण चांगल्या माणसांना चांगल्या कृत्यांबद्दल
बक्षीस िमळेल. 15मूखर् जे ऐकतो त्यावर िवश्वास ठेवतो. पण शहाणा
माणूस प्रत्येक गोष्टीचा काळजीपूवर्क िवचार करतो. 16शहाणा माणूस
परमेश्वराचा आदर करतो आिण वाईटापासून दरू राहतो. पण मूखर् िवचार
न करता गोष्टी करतो. तो लक्षपूवर्क गोष्टी करत नाही. 17जो माणूस
चटकन् रागावतो तो मूखार्सारख्या गोष्टी करतो. शहाणा मनुष्य सहनशील
असतो. 18मूखार्ंना त्यांच्या मूखर्पणाबद्दल िशक्षा होते. पण शहाण्यांना
ज्ञानाचा लाभ होतो. 19चांगले लोक वाईटांबरोबर लढताना िंजकतील,
वाईटांना त्यांच्यापुढे नतमस्तक होणे भाग पडेल. 20गरीबाला िमत्र
नसतात, शेजारीही नसतो. पण श्रीमतंाला खूप िमत्र असतात. 21जो
शेजाऱ्याला पाण्यात पाहातो, तो पाप करतो. जर सुखी व्हायचे असेल
तर त्या गरीबांशी दयाळू राहा. 22जो दषु्ट गोष्टींच्या योजना आखतो तो
चूक करतो. पण जो चांगल्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्याजवळ
प्रेम करणार ेआिण त्याच्यावर िवश्वास ठेवणार ेिमत्र असतात. 23जर
तुम्ही कष्ट केलेत तर तुम्हाला लागणाऱ्या गोष्टी तुमच्या जवळ असतील.
पण जर तुम्ही काही न करता फक्त बोलतच रािहलात तर तुम्ही गरीबच
राहाल. 24शहाण्यांना संपत्तीचे बक्षीस िमळते. पण मूखार्ंना मूखर्पणाचे
बक्षीस िमळते. 25जो माणूस खर ेसांगतो तो इतरांना मदत करतो. जो
खोटे बोलतो तो इतरांना द:ुख देतो. 26जो परमेश्वराचा आदर करतो तो
सुरिक्षत असतो आिण त्याची मुलेही सुरिक्षतपणे जगतात.
27परमेश्वराबद्दलची आदर यकु्त भीती खर ेजीवन देते. त्यामुळे माणूस
मरणाच्या जाळ्यातून वाचतो. 28जर राजा खूप लोकांवर राज्य करत
असला तर तो महान असतो. पण जर ितथे लोकच नसले तर त्या
राजाची काहीच िंकमत नसते. 29सहनशील माणूस खूप हुशार असतो.
ज्या माणसाला चटकन् राग येतो तो आपण मूखर् आहोत, हे िसध्द
करतो. 30जर एखाद्याच्या मनात शांती असली तर त्याचे शरीर िनरोगी
असते. पण मत्सर त्याच्या शरीरात आजार िनमार्ण करतो. 31जो 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.
32संकटाच्यावेळी दषु्ट माणसाचा पराभव होतो. पण चांगली माणसे
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मरणाच्या दारातही िवजयी होतात. 33शहाणा माणूस नेहमी शहाण्या
गोष्टींचा िवचार करतो. पण मूखार्ला शहाणपणाबद्दल काहीही मािहती
नसते. 34चांगलपणा 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. 2शहाणा माणूस बोलतो तेव्हा
इतरांना ऐकावेसे वाटते. पण मूखर् माणूस केवळ मूखर्ताच

बडबडतो. 3सगळीकडे काय चालले आहे ते परमेश्वर बघतो. परमेश्वर
सगळ्या माणसांना बघत असतो. चांगल्या आिण वाईट. 4दयेचे मायेचे
शब्द म्हणजे जणू जीवनवृक्ष. पण खोट्या शब्दांमुळे माणसाची उमेद
खचते. 5मूखर् माणूस त्याच्या विडलांच्या उपदेशाकडे लक्ष देत नाही.
पण जेव्हा लोक शहाण्या माणसाला िशकवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा
तो लक्षपूवर्क ऐकतो. 6चांगले लोक पुष्कळ बाबतीत श्रीमतं असतात.
पण दषु्टाकडे ज्या गोष्टी असतात त्यामुळे त्याच्यावर संकटे येतात.
7शहाणे लोक बोलतात तेव्हा नवीन मािहती िमळते. पण मूखर् लोक
ऐकण्यासारखे काही बोलत नाहीत. 8दषु्ट माणसे ज्या गोष्टी अपर्ण
करतात त्या परमेश्वराला आवडत नाहीत. पण परमेश्वर चांगल्या
माणसाची प्राथर्ना ऐकून आनदंी होतो. 9दषु्ट लोक ज्या प्रकार ेजगतात
ते परमेश्वराला आवडत नाही. जे लोक सत्कृत्य करायचा प्रयत्न करतात
त्यांच्यावर परमेश्वर प्रेम करतो. 10जर एखाद्या माणसाने चुकीने
जगायला सुरुवात केली तर त्याला िशक्षा होईल. आिण ज्या माणसाला
योग्य अयोग्य सांिगतलेले आवडत नाही त्याचा नाश होईल.
11परमेश्वराला सवर् माहीत असते. मृत्यलुोकांत काय घडते ते देखील
त्याला माहीत असते. म्हणून लोकांच्या मनात आिण हृदयात काय
चालले आहे ते परमेश्वराला नक्कीच ठाऊक असेल. 12मूखार्ला तो चुकत
आहे हे सांिगतलेले आवडत नाही. आिण तो माणूस शहाण्या माणसाला
मािहती िवचारायला नकार देतो. 13माणूस जर आनदंी असला तर
त्याच्या चेहऱ्यावर आनदं िदसेल. पण जर एखादा मनातून द:ुखी असला
तर त्याचा आत्मा ते द:ुख दाखवेल. 14शहाणा माणूस अिधक ज्ञान
िमळवायता प्रयत्न करतो. पण मूखार्ला अिधक मूखर्ताच हवी असते.
15काही गरीब लोक नेहमी िखन्न असतात. पण मनातून आनदंी
असलेल्या लोकांसाठी जीवन म्हणजे एक मोठा समारभं असतो.
16गरीब राहून परमेश्वराचा आदर करणे हे श्रीमतं होऊन खूप संकटे
भोगण्यापेक्षा चांगले असते. 17प्रेम असते त्या िठकाणी थोडेसे खाणे हे
ितरस्कार असलेल्या िठकाणी भरपूर खाण्यापेक्षा चांगले असते.
18लवकर रागावणार ेलोक संकटे आणतात. पण संयमी माणूस शांतता
आणतो. 19आळशी माणसाला सगळीकडे संकटे िमळतील पण
इमानदार माणसासाठी आयषु्य सोपे असेल. 20शहाणा मुलगा त्याच्या
विडलांना सुखी करतो. पण मूखर् माणूस त्याच्या आईला लाज आणतो.
21मूखर् गोष्टी करण्यात मूखार्ला आनदं िमळतो. पण चांगला माणूस योग्य
गोष्टी काळजीपूवर्क करतो. 22जर एखाद्याला पुरशेी मािहती िमळाली
नाही तर त्याच्या योजना कोसळतील. पण जर एखाद्याने शहाण्या
लोकांच्या बोलण्याकडे लक्ष िदले तर तो यशस्वी होईल. 23चांगले उत्तर
िदल्यावर माणूस आनदंी होतो. आिण योग्य वेळी योग्य शब्द फारच
चांगला असतो. 24शहाण्या माणसाने केलेली गोष्ट यशाकडे नेते आिण
त्या गोष्टी त्याला मृत्यूकडे जाण्यापासून वाचवतात. 25गिर्वष्ठ माणसाकडे
असलेल्या सगळ्या गोष्टींचा परमेश्वर नाश करील. पण िवधवेकडे
असलेल्या गोष्टीचे परमेश्वर रक्षण करतो. 26परमेश्वराला दषु्ट िवचार
आवडत नाहीत. पण परमेश्वर मायेच्या शब्दांनी आनदंी होतो. 27जर
एखद्याने 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.
28चांगले लोक उत्तर देण्याआधी िवचार करतात. पण दषु्ट लोक िवचार
करण्याआधी बोलतात आिण त्यामुळे त्यांच्यावर संकटे येतात.
29परमेश्वर दषु्टांपासून खूप दरू आहे. पण तो चांगल्या माणसांच्या प्राथर्ना
नेहमी ऐकतो. 30जो माणूस हसतो तो इतरांना आनदं देतो आिण
चांगली बातमी ऐकून लोकांना अिधक चांगले वाटते. 31जो माणूस त्याचे
चुकते आहे असे सांिगतल्यावर ऐकतो तो शहाणा असतो. 32जर
एखाद्याने िशकायला नकार िदला तर तो स्वत:लाच इजा करुन घेतो. तू

चुकतो आहेस असे सांिगतलेले जो ऐकून घेतो तो अिधकािधक गोष्टी
समजू शकतो. 33जो 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. 2माणसाला तो जे करतो ते
बरोबर आहे असे वाटते. पण माणसाने केलेल्या गोष्टी

मागच्या खऱ्या कारणांचा न्यायिनवाडा परमेश्वरच करतो. 3तुम्ही जे जे
करता त्या सगळ्याच्या मदतीसाठी परमेश्वराकडे वळा म्हणजे तुम्ही
यशस्वी व्हाल. 4परमेश्वराकडे सगळ्यासाठी योजना आहेत. आिण
परमेश्वराच्या योजनेत दषु्ट माणसांचा नाश होईल. 5जो माणूस आपण
इतरांपेक्षा चांगले आहोत, असा िवचार करतो त्याचा परमेश्वर ितरस्कार
करतो. परमेश्वर त्या सवर् गिर्वष्ठ लोकांना नक्कीच िशक्षा करील. 6खर ेप्रेम
आिण इमानदारी तुम्हाला शुध्दकरील. परमेश्वराचा आदर करा म्हणजे
तुम्ही वाईटापासून खूप दरू राहाल. 7जर एखादा माणूस चांगले आयषु्य
जगत असेल, परमेश्वराला खषु करत असेल तर त्या माणसाचे शत्रूदेखील
त्याच्याबरोबर शांतता राखतील. 8योग्य मागार्ने थोडेसे िमळवणे हे
फसवणूक करुन खूप िमळवण्यापेक्षा चांगले आहे. 9माणूस त्याला ज्या
गोष्टी करायच्या आहेत त्याबद्दलच्या योजना करु शकतो. पण काय
घडेल ते मात्र परमेश्वरच ठरवतो. 10 राजा बोलतो तेव्हा त्याचे म्हणजे
कायदा असतो. त्याचे िनणर्य नेहमी योग्य असायला हवेत 11परमेश्वराला
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 ने
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. 16ज्ञान हे सोन्यापेक्षा अिधक िंकमती
आहे. समजुतदारपणा चांदीपेक्षा अिधक मौल्यवान आहे. 17चांगले लोक
वाईटापासून दरू राहाण्याचा प्रयत्न करीत आपले आयषु्य जगतात. जो
माणूस जीवनात काळजी घेतो तो आपल्या आत्म्याचे रक्षण करतो.
18जर 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 स्वत:ला इतरांपेक्षा चांगले समजतात,
त्यांच्याबरोबर राहून श्रीमतंीचे वाटेकरी होण्यापेक्षा चांगले असते. 20जर
एखादा माणूस लोकांच्या िशकवण्याकडे लक्ष देईल तर त्याचा फायदा
होईल. आिण जो माणूस परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो त्याला आशीवार्द
िमळतो. 21माणूस शहाणा आहे की नाही ते लोकांना कळेल. आिण जो
माणूस अितशय काळजीपूवर्क आपले शब्द िनवडतो तो ज्ञानात भर
घालतो. 22ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे त्या लोकांना ते खरखेर ेआयषु्य देते.
पण मूखर् अिधक मूखर् व्हायला िशकतात. 23शहाणा माणूस नेहमी
बोलण्याआधी िवचार करतो आिण तो जे शब्द बोलतो ते चांगले आिण
ऐकण्यायोग्य असतात. 24मायेच शब्द मद्यासारखे असतात. त्यांचा
स्वीकार करणे सोपे असते आिण ते प्रकृतीसाठी चांगले असतात.
25 एखादा मागर् लोकांना योग्य वाटतो. पण तो मागर् मृत्यूकडे नेतो.
26कामगाराची भूक त्याला काम करायला लावते. त्याची भूक त्याला
खाण्यासाठी काम करायला लावते. 27कवडीमोल माणूस वाईट
गोष्टींच्या योजना आखतो. त्याचा उपदेश आगीप्रमाणे नाश करतो.
28संकट आणणार ेलोक नेहमी समस्या िनमार्ण करतात. आिण जो
माणूस अफवा पसरवतो तो जवळच्या िमत्रात समस्या िनमार्ण करतो.
29जो माणूस लवकर रागावतो तो त्याच्या शेजाऱ्याला आिमष दाखवून
वळवतो. तो त्यांना वाईट मागार्ने नेतो. 30जो माणूस डोळे िमचकावतो
आिण हसतो तो चुकीच्या आिण वाईट गोष्टींच्या योजना आखतो. 31जी
माणसे चांगले आयषु्य जगली त्यांचे पांढर ेकेस म्हणजे वभैवाचा मुकुट
आहे. 32सहनशील असणे हे शिक्तमान सिैनक असण्यापेक्षा चांगले
आहे. स्वत:च्या रागाला काबूत ठेवणे हे सबधं शहर आपल्या काबूत
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आणण्यापेक्षा चांगले आहे. 33लोक ि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. 3सोने आिण चांदी शुध्द
करण्यासाठी आगीत टाकतात. लोकांची मने मात्र परमेश्वर शुध्द करतो.
4दषु्ट माणूस इतर लोक वाईट गोष्टी सांगतात त्या ऐकतो. जे लोक खोटे
बोलतात ते खोटे ऐकतात सुध्दा. 5काही लोक गरीबांची थट्टी 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. 6नातवंडे म्हाताऱ्या माणसांना
आनदंी बनवतात. आिण मुलांना त्यांच्या आईविडलांचा अिभमान
असतो. 7मूखार्ने खूप बोलणे शहाणपणाचे नसते. तसेच राज्यकत्यार्ने
खोटे बोलणे शहाणपणाचे नसते. 8काही 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.
11वाईट माणसाला केवळ चुकाच करायच्या असतात. शेवटी देव त्याला
िशक्षा करायला देवदतू पाठवेल. 12मूखार्ला भेटण्यापेक्षा, जीची िपल्ले
चोरीला गेलीत अशा चवताळलेल्या अस्वलाच्या मादीला तोंड देणे बर!े
13 जे लोक तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतात त्यांच्यासाठी तुम्ही
वाईट गोष्टी करु नका. तुम्ही जर तसे केलेत तर तुम्हाला आयषु्यभर
संकटांना सामोर जावे लागेल. 14वादाला तोंड फोडणे हे धरणात भोक
करण्यासारखे आहे. वाद मोठा होण्याच्या आतच तो बदं करा. 15दोषी
नसणाऱ्याला िशक्षा करणे आिण दोषी असणाऱ्यांचे समथर्न करणे या दोन
गोष्टी परमेश्वराला आवडत नाहीत. 16मूखार्कडचा पसैा वाया जातो. का?
कराण 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. 19ज्या
माणसाला वाद घालायला आवडतो त्याला पाप करायलाही आवडते.
जर तुम्ही स्वत:चीच भलावण केली तर तुम्ही संकटांना आमतं्रण देता.
20वाईट माणसाला नफा होणार नाही. जो माणूस खोटे बोलतो
त्याच्यावर संकटे येतील. 21मूखर् मुलगा असलेले वडील द:ुखी होतील.
मूखार्चे वडील सुखी नसतील. 22आनदं चांगल्या औषधासारखा
असतो. पण द:ुख हे आजारासारखे असते. 23वाईट माणूस दसुऱ्यांना
फसवण्यासाठी गुप्ततेने पसेै घेतो. 24शहाणा माणूस नेहमी सवार्ंत चांगली
गोष्ट करण्याचा िवचार करतो. पण मूखर् माणूस दरूच्या जगाचे स्वप्न
पाहातो. 25मूखर् मुलगा विडलांसाठी द:ुख आणतो आिण िजने त्याला
जन्म िदला त्या आईसाठी वेदना आणतो. 26काहीही चूक केली
नसताना एखाद्याला िशक्षा करणे चूक आहे. जे नेते प्रामािणक असतात
त्यांना िशक्षा करणे चूक आहे. 27शहाणा माणूस शब्द काळजीपूवर्क
वापरतो. शहाणा माणूस लवकर रागावत नाही. 28मूखर् 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. 2मूखार्ला इतरांपासून

िशकायची इच्छा नसते. त्याला फक्त स्वत:च्याच कल्पना सांगायच्या
असतात. 3लोकांना वाईट माणूस आवडत नाही. लोक त्या मूखार्ची
चेष्टा करतात. 4शहाण्या माणसाचे शब्द शहाणपणाच्या खोल िविहरीतून
उसळून वर येणाऱ्या पाण्यासारखे असतात. 5लोकांचा न्यायिनवाडा
करताना तुम्ही न्यायी असायला हवे. जर तुम्ही दोषी माणसाला सोडून
िदले तर ते चांगल्या लोकांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. 6मूखर्
माणूस त्याच्या बोलण्यामुळे स्वत:वर संकट ओढवून घेतो. त्याचे शब्द
भांडण सुरु करु शकतात. 7मूखर् माणूस बोलतो तेव्हा स्वत:चाच नाश
करुन घेतो. त्याचेच शब्द त्याला अडचणीत आणतात. 8लोकांना नेहमी
अफवा ऐकायला आवडतात. ते पोटात जाणाऱ्या चांगल्या अन्नासारखे

असते. 9जो माणूस कामात िढला आिण मदं असतो. तो त्या गोष्टींचा
कामाचा नाश करणाऱ्या माणसाइतकाच वाईट असतो. 10परमेश्वराच्या
नावात खूप शक्ती आहे. तो बळकट बुरुजाप्रमाणे आहे. चांगले लोक
त्यांच्याकडे जाऊ शकतात आिण सुरिक्षत होतात. 11श्रीमतंी आपले
रक्षण करले असे श्रीमतंांना वाटते. ती बळकट िकल्ल्याप्रमाणे आहे असे
त्यांना वाटते. 12गिर्वष्ठ माणसाचा लवकरच नाश होईल. पण िवनम्र
माणसाचा गौरव होईल. 13तुम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यापूवीर्
इतरांना त्यांचे बोलणे संपवू द्या. त्यामुळे तुम्ही गोंधळणार नाही आिण
मूखर्ही ठरणार नाही. 14आजारपणात माणसाचे मन त्याला िजवंत ठेवू
शकते. पण जर आता सार ेकाही व्यथर् आहे असे त्याला वाटत असेल
तर सारीच आशा संपते. 15शहाण्या माणसाला नेहमी अिधक िशकायची
इच्छा असते. तो माणूस नेहमी अिधक ज्ञान िमळवण्यासाठी लक्षपूवर्क
ऐकत असतो. 16जर तुम्हाला महत्वाच्या माणसाला भेटायची इच्छा
असेल तर त्याला नजराणा द्या. नतंर तुम्ही त्याला सहजपणे भेटू शकता.
17सुरुवातीला बोलणारा माणूस नेहमी बरोबर आहे असे तोपयर्ंत वाटत
असते, जोपयर्ंत कुणीतरी येऊन त्याला प्रश्र िवचारीत नाही. 18दोन
बलवान माणसे वाद घातल असली तर तो वाद िचठ्ठ्या टाकून सोडवणे
चांगले. 19जर 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. 20तुम्ही 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. 21जीवन िंकवा मरणही देणार ेशब्द जीभ बोलू
शकते. आिण ज्यांना बोलायला आवडते त्यांनी त्यांच्या बोलण्याच्या
पिरणामाचा स्वीकार करायची तयारी ठेवली पािहजे. 22जर तुम्हाला
बायको िमळाली, तर तुम्हाला चांगली गोष्ट िमळाली असे होईल. परमेवर
तुमच्यावर खशु आहे असे ते दशर्वते. 23गरीब माणूस मातीची भीक
मागेल. पण श्रीमतं माणूस उत्तर देतानासुध्दा मग्रूर असतो. 24काही
ि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.
2काही 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.
3माणसाचा स्वत:चा मूखर्पणा त्याच्या आयषु्याचा नाश करतो पण तो
दोष मात्र परमेश्वराला देतो. 4जर एखादा माणूस श्रीमतं असेल त्याची
संपत्ती त्याला खूप िमत्र देते. पण जर माणूस गरीब असेल तर त्याचे सवर्
िमत्र त्याला सोडून जातात. 5जो माणूस दसुऱ्याबद्दल खोटे सांगेल
त्याला िशक्षा होईल. तो माणूस खोटे सांगतो तो सुरिक्षत राहाणार नाही.
6पुष्कळांना राज्यकत्यार्ंबरोबर मतै्री करायची असते आिण जो माणूस
नजराणे देतो त्याच्याबरोबर तर सवार्ंनाच मतै्री करायची असते. 7माणूस
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. 8जर एखाद्याचे
स्वत:वर खूपच प्रेम असेल तर तो शहाणा होण्याचा प्रयत्न करील, तो
समजून घेण्याचा खूप प्रयत्न करील आिण त्याला त्याचे बिक्षस िमळेल.
9जो माणूस खोटे बोलतो त्याला िशक्षा होईल. आिण जो खोटे बोलणे
चालूच ठेवतो त्याचा सत्यानाश होईल. 10मूखर् माणूस श्रीमतं असायला
नको. ते गुलामाने राजपुत्रांवर राज्य करण्यासारखे आहे. 11जर 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. 13मूखर्
मुलगा त्याच्या विडलांचा सवर्नाश करु शकतो आिण वाद घालणारी
बायको सतत टपटप पडणाऱ्या पाण्यासारखी चीड आणणारी असते.
14लोकांना त्यांच्या आई-विडलांकडून घर ेआिण पसैा िमळतो. पण
चांगली बायको परमेश्वराकडून िमळालेला नजराणा आहे. 15आळशी
माणसाला भरपूर झोप िमळेल पण तो खूप उपाशीही असेल. 16जर
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माणसाने कायद्याचे पालन केले तर तो स्वत:चेच रक्षण करतो. पण जर
तो या गोष्टीला महत्व देत नसेल तर तो मारला जातो. 17गरीब
माणसांना पसेै देणे हे परमेश्वराला कजर् देण्यासारखे आहे. त्यांच्याशी
दयेने वागल्याबद्दल परमेश्वर परतफेड करील. 18तुमच्या मुलाला िशकवा
व तो चुकत असेल तर त्याला िशक्षा करा. तीच एक आशा आहे. तुम्ही
जर हे करायला नकार िदला तर तुम्ही त्याला स्वत:चा नाश करायला
मदत करीत आहात. 19जर 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.
20उपदेश ऐका आिण िशका. नतंर तुम्ही शहाणे व्हाल. 21माणूस
बऱ्याच योजना आखतो. पण फक्त परमेश्वराच्याच योजना प्रत्यक्षात
येतात. 22लोक खर ेआिण प्रामािणक असावेत अशी इच्छा केली जाते,
म्हणून खोटे असण्यापेक्षा गरीब असणे चांगले. 23जो माणूस परमेश्वराचा
आदर करतो त्याचे आयषु्य चांगले असते. आयषु्यात समाधानी असतो
आिण त्याला संकटांची िंचता नसते. 24आळशी माणूस स्वत:च्या
भूकेसाठी करायच्या गोष्टी देखील करणार नाही. तो ताटातले अन्न
तोंडात टाकायचे कामसुध्द करीत नाही. 25जर एखादा माणूस स्वत:ला
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 स्वत:ला लाज
आणतो आिण स्वत:चा अनादर करतो. 27तुम्ही जर सुचना ऐकायला
नकार िदलात तर तुम्ही मूखार्सारख्या चुका करत राहाल. 28जर
साक्षीदार प्रमािणक नसला तर योग्य न्याय असणार नाही. दषु्ट
माणसांच्या बोलण्याने गोष्टी अिधक वाईट होतील. 29जो माणूस
स्वत:ला इतरांपेक्षा चांगला समजतो त्याला इतर लोक िशक्षा करतील.
मूखर् माणसासाठी जी िशक्षा राखून ठेवली होती ती त्याला िमळेल.

द्राक्षारस आिण मद्य यामुळे लोकांचा स्वत:वरचा 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. 4आळशी मनुष्य बी
पेरायचादेखील आळस करतो. म्हणून हगंामाच्या वेळी तो अन्न शोधतो,
पण त्याला काहीही िमळत नाही. 5चांगला उपदेश हा खोल िविहरीतून
घेतलेल्या पाण्यासारखा असतो. परतंु शहाणा माणूस दसुऱ्याकडून
िशकण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. 6बरचे लोक आपण प्रामािणक
आिण प्रेमळ आहोत असे सांगतात. पण खरोखरच असा माणूस सापडणे
कठीण असते. 7चांगला माणूस चांगले आयषु्य जगतो आिण त्याच्या
मुलांना आशीवार्द िमळतात. 8 जेव्हा राजा बसून लोकांचा न्यायिनवाडा
करतो तेव्हा त्याला स्वत:च्या 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. 11लहान 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. 12आपल्याला बघायला डोळे आिण ऐकायला कान
आहेत आिण ते परमेश्वरानेच आपल्यासाठी केले आहेत. 13जर 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. 15सोने आिण िहरे
माणसाला श्रीमतं बनवतात. परतंु जर एखाद्याला तो काय बोलतो आहे
हे कळत असेल तर त्याची िंकमत खूपच जास्त असते. 16तुम्ही जर
दसुऱ्या माणसाच्या कजार्साठी स्वत:ला जामीन ठेवलेत तर तुम्ही तुमचे
कपडे सुध्दा घालवून बसाल. 17तुम्ही जर फसवून कुठली गोष्ट घेतलीत
तर ती चांगली आहे असे तुम्हाला कदािचत् वाटेल. पण शेवटी ती

कवडीमोलाचीच ठरले. 18योजना आखण्या आधी चांगला सल्ला घ्या.
तुम्हाला जर यधु्द सुरु करायचे असेल तर मागर्दशर्नासाठी चांगल्या
लोकांना शोधा. 19जो माणूस इतरांबद्दल काही गोष्टी सांगतो, त्यांच्यावर
िवश्वास ठेवणे शक्य नसते. म्हणून जो खूप बोलतो त्याच्याशी मतै्री करु
नका. 20जर एखादा माणूस त्याच्या आईिवरुध्द िंकवा विडलांिवरुध्द
बोलला तर तो अधंार होणारा प्रकाश आहे. 21जर तुम्हाला सहज
संपत्ती िमळाली असेल तर ितची तुम्हाला िंकमत नसते. 22जर कुणी
तुमच्यािवरुद्व काही केले तर त्याला िशक्षा करायचा तुम्हीच प्रयत्न करु
नका. परमेश्वरासाठी थांबा. शेवटी तोच तुम्हाला िवजयी बनवेल.
23काही लोक फसवी वजने आिण मापे वापरतात. ते त्याचा उपयोग
लोकांना फसवण्यासाठी करतात. ते परमेश्वराला आवडत नाही. त्यामुळे
त्याला आनदं होत नाही. 24प्रत्येकाच्या बाबतीत जे काय घडते ते
परमेश्वर ठरवतो. म्हणून आपल्या आयषु्यात काय घडणार आहे ते
माणासाला कसे काय कळेल? 25 देवाला काही वस्तू देण्याचे वचन
देण्याआधी िवचार करा. नतंर तुम्ही तसे वचन द्याला नको होते असे
तुम्हाला वाटू शकेल. 26दषु्ट लोक कोणते ते शहाणा राजाच ठरवील.
आिण तो राजाच त्या लोकांना िशक्षा करील. 27मनुष्याचा आत्मा
परमेश्वराचा दीप होय. माणसाच्या मनात काय आहे ते परमेश्वराला कळू
शकते. 28 राजा जरा प्रामािणक आिण सत्यवचनी असला, तर तो त्याची
सत्ता राखू शकतो. त्याचे खर ेप्रेम त्याचे राज्य बलकट ठेवते. 29आपण
तरुण माणसाचे त्याच्या शक्तीबद्दल कौतुक करतो. पण आपण वृध्दाला
त्याच्या पांढऱ्या केसांमुळे मान देतो. त्यावरुन तो पूणर् आयषु्य जगाला हे
िदसते. 30आपल्याला िशक्षा झाली तर आपण चुका करणे थांबवू. द:ुख
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. 2माणूस 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. 3ज्या गोष्टी
योग्य व न्यायी आहेत त्याच करा. बळी अपर्ण करण्यापेक्षा अशा गोष्टीच
परमेश्वराला आवडतात. 4गिर्वष्ठ दृष्टी व गिर्वष्ठ िवचार पापरुप आहेत.
माणूस पातकी आहे हेच ते दशर्िवतात. 5काळजीपूवर्क केलेल्या
योजनांमुळे फायदा होतो. पण जर तुम्ही काळजी घेतली नाही आिण घाई
घाईत गोष्टी केल्या तर तुम्ही गरीब व्हाल. 6जर तुम्ही श्रीमतं होण्यासाठी
लबाडी केलीत तर तुमची संपत्ती लवकरच नाहीशी होईल आिण तुमची
संपत्तीच तुम्हाला मरणाचा मागर् दाखवील. 7दषु्ट लोक ज्या वाईट गोष्टी
करतात त्या त्यांचा नाश करतील. ते लोक योग्य गोष्टी गोष्टी करायला
नकार देतात. 8वाईट लोक नेहमी दसुऱ्यांना फसवायचा प्रयत्न करतात.
पण चांगले लोक िवश्वासू आिण न्यायी असतात. 9सतत वाद घालणाऱ्या
बायकोबरोबर घरात राहाण्यापेक्षा घराच्या छतावर राहाणे अिधक चांगले.
10दषु्ट 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. 13जर एखाद्याने गरीब लोकांना मदत करायला
नकार िदला तर जेव्हा त्याला मदतीची गरज भासेल तेव्हा त्याला ती
िमळणार नाही. 14जर एखादा माणूस तुमच्यावर रागावला असला तर
त्याला खाजगीिरत्या एक भेट द्या. गुप्त भेट राग थोपवते. 15योग्य न्याय
चांगल्या लोकांना आनदंी बनवतो. पण तोच दषु्ट लोकांना घाबरतो.
16जर एखाद्याने शहाणपणाचा मागर् सोडला तर तो िवनाशाकडे जातो.
17जर 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. 18दषु्ट लोक चांगल्या
माणसांवर जे अत्याचार करतात त्याची िंकमत त्यांना मोजावी लागते. जे
लोक अप्रामािणक असतात त्यांना प्रामािणक लोकांवर केलेल्या
अत्याचाराची िंकमत मोजावी लागते. 19वाद घालणाऱ्या रागीट
बायकोबरोबर राहाण्यापेक्षा वाळवंटात राहाणे अिधक चांगले. 20शहाणा
माणूस त्याला लागणाऱ्या गोष्टी साठवून ठेवतो. पण मूखर् माणूस त्याला
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िमळालेल्या वस्तू लगेच संपवून टाकतो. 21जो माणूस नेहमी प्रेम आिण
दया दाखवायचा प्रयत्न करतो त्याला चांगले आयषु्य, संपत्ती आिण मान
िमळेल. 22शहाण्या 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. 23माणसाने जर आपण काय बोलतो
याची काळजी घेतली तर तो बऱ्याच संकटांतून सुटू शकेल. 24गिर्वष्ठ
माणसाला आपण इतरांपेक्षा चांगले आहोत असे वाटत असते. तो वाईट
आहे हे तो आपल्या करणीने दाखवतो. 25आळशी माणूस अिधकाचा
हव्यास धरुन आपला नाश करुन घेतो. 26तो स्वत:चा नाश करतो
कारण तो त्या गोष्टींसाठी कष्ट करायला नकार देतो पण चांगला माणूस
दान देतो कारण त्याच्याकडे भरपूर असते. 27वाईट लोक जेव्हा, त्याला
बळी अपर्ण करतात तेव्हा परमेश्वर आनदंी नसतो. खास करुन त्यावेळी,
ज्यावेळी वाईट लोक त्याच्याकडून काहीतरी घेण्याचा प्रयत्न करतात.
28जो माणूस खोटे बोलतो त्याचा सवर्नाश होतो. जो कोणी ते खोटे
बोलणे ऐकेल त्याचा पण नाश होईल. 29चांगल्या माणसाला त्याचे
नेहमी बरोबर असते हे माहीत असते. पण दषु्ट माणसाला तसा आव
आणावा लागतो. 30परमेश्वर ज्याच्या िवरुद्व आहे अशी योजना यशस्वी
करुन दाखिवणारा एकही शहाणा माणूस नाही. 31लोक यधु्दासाठी
घोड्यांसकट सवर् तयारी करु शकतात, पण परमेश्वराने त्यांना िवजय
िमळवून िदल्याखेरीज ते यधु्द िंजकू शकत नाहीत.

आदरणीय असणे हे श्रीमतं असण्यापेक्षा अिधक चांगले.
चांगले नाव असणे हे सोन्या चांदीपेक्षा अिधक महत्वाचे
आहे. 2गरीब लोक आिण श्रीमतं लोक सारखेच असतात.

सवार्ंना परमेश्वरानेच िनमार्ण केले आहे. 3शहाण्या लोकांना संकट
येताना िदसते आिण ते वाटेतून बाजूला होतात. पण मूखर् लोक सरळ
संकटात जातात आिण त्यामुळे सोसत राहातात. 4परमेश्वराला मान द्या
आिण िवनम्र राहा. नतंर तुम्हाला संपत्ती, मान आिण खर ेजीवन िमळेल.
5वाईट लोक अनेक संकटांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. पण जो
माणूस आपल्या आत्म्याची काळजी करतो तो संकटांपासून दरू राहातो.
6लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मागर् लहानपणीच िशकवा. मग तो
जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मागार्ंने जगेल. 7गरीब लोक श्रीमतंांचे
गुलाम असतात. जो माणूस कजर् घेतो तो जो कजर् देतो त्याचा गुलाम
असतो. 8जो माणूस संकटे पसरवतो तो संकटांचे पीक घेतो. आिण
शेवटी त्या माणसाचा नाश होईल त्याने इतरांना िदलेल्या त्रासांमुळेच
त्या माणसाचा नाश होईल. 9जो मनुष्य स्वखशुीने आनदंाने देतो त्याला
आशीवार्द िमळेल. कारण तो आपले अन्न गिरबांबरोबर वाटून खातो.
10जर एखादा माणूस स्वत:ला इतरांपेक्षा चांगला समजत असेल तर
त्याला जबरदस्तीने जायला भाग पाडा. जेव्हा तो माणूस जाईल तेव्हा
त्याच्याबरोबर संकटही जाईल. नतंर वाद आिण फुशारक्याही बदं
होतील. 11जर तुम्ही शुध्द 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
त्याच्यािवरुध्द जातात त्यांचा तो नाश करतो. 13आळशी 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. 15मुले
मूखर्पणाच्या गोष्टी करीत असतात. पण तुम्ही जर त्यांना िशक्षा केली तर
त्या गोष्टी न करायलाही ते िशकतील. 16या दोन गोष्टी तुम्हाला गरीब
बनवतील. स्वत:ला श्रीमतं बनवण्यासाठी गरीबांना त्रास देणे आिण
श्रीमतंांना नजराणे देणे. 17मी काय सांगतो ते ऐका. मी तुम्हाला
िवद्वानांनी जे सांिगतले ते िशकवतो. या िशकवणीपासून िशका. 18तुम्ही
जर या म्हणी लक्षात ठेवल्या तर ते तुमच्या दृष्टीने फार चांगले होईल.
तुम्ही जर हे शब्द म्हणू शकलात तर तुम्हाला त्यांची मदत होईल. 19मी
तुम्हाला आता या गोष्टी िशकवेन. तुम्ही परमेश्वरावर िवश्वास ठेवावा अशी
माझी इच्छा आहे. 20मी 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.
22गिरबांची चोरी करणे सोपे असते. पण ते करु नका आिण

न्यायालयात या गरीब लोकांचा फायदा घेऊ नका. 23परमेश्वर त्यांच्या
बाजूला आहे. तो त्यांना साहाय्य करतो आिण त्यांच्याकडून ज्यांनी
वस्तू घेतल्या त्या वस्तू तो परत घेईल. 24जो खूप लवकर रागावतो त्या
माणसाशी मतै्री करु नका. जो पटकन् वेडा होतो त्या माणसाजवळ जाऊ
नका. 25जर तुम्ही गेलात तर तुम्ही त्याच्यासारखेच व्हायला िशकाल.
आिण तुमच्यावरही त्याच्यावर येतात तशीच संकटे येतील.
26दसुऱ्याच्या कजार्साठी जामीन राहाण्याचे वचन देऊ नका. 27जर
तुम्ही त्याचे कजर् फेडू शकला नाही, तर तुम्ही तुमच्या जवळचे सवर्
घालवून बसाल. तुमचे झोपायचे अथंरुण तुम्ही का घालवता? 28खूप
पूवीर् तुमच्या पूवर्जांनी जामीन - जायदादीची आखून िदलेली रषेा पुसू
नका. 29जर एखादा माणूस त्याच्या कामात तरबेज असला तर तो
राजांची चाकरी करण्यायोग्य असतो. त्याला िबनमहत्वाच्या लोकांसाठी
काम करावे लागणार नाही.

जेव्हा तुम्ही महत्वाच्या लोकांबरोबर बसता आिण खाता
तेव्हा तुम्ही कुणाबरोबर आहात याचे भान ठेवा. 2जरी
तुम्हाला खूप भूक लागलेली असली तरी कधीही जास्त

खाऊ नका. 3आिण तो जे चांगले पदाथर् वाढतो तेही जास्त खाऊ नका.
तो कदािचत् एखादा डाव असू शकेल. 4श्रीमतं होण्याचा प्रयत्न
करताना तब्येतीची हेळसांड करु नका. तुम्ही शहाणे असाल तर धीर
धराल. 5पसैा फार लवकर जातो. जणूकाही त्याला पखं फुटतात आिण
तो पक्ष्यासारखा उडून जातो. 6स्वाथीर् माणसाबरोबर खाऊ नका.
आिण त्याला जे खास भोजन आवडते त्यापासून दरू राहा. 7जो नेहमी
िंकमतीचा िवचार करणारा माणूस आहे. तो कदािचत् तुम्हाला म्हणेल,
‘खा आिण प्या’ पण त्याला ते खरोखरच हवे आहे असे नाही. 8आिण
तुम्ही जर त्याचे अन्न खाल्ले तर तुम्ही आजारी पडाल आिण तुम्हाला
शरम वाटेल. 9मूखार्ला िशकवायचा प्रयत्न करु नका. तो तुमच्या
शहाणपणाच्या शब्दांची थट्टा करील. 10जुनी जमीन जायदादीची रषेा
कधीही सरकवू नका. आिण िनराधार मुलाची जमीन कधीही बळकावू
नका. 11परमेश्वर तुमच्या िवरुध्द जाईल. परमेश्वर शिक्तशाली आहे
आिण तो त्या िनराधार मुलाचे रक्षण करील. 12तुमच्या िशक्षकाचे ऐका
आिण जेवढे िशकता येईल तेवढे िशका. 13गरज पडेल तेव्हा मुलाला
नेहमी िशक्षा करा. तुम्ही त्याला चापट मारली तर त्याला ती लागणार
नाही. 14चापटी मारुन तुम्ही त्याला मृत्यूपासून वाचवू शकाल. 15मुला,
तू जर शहाणा झालास तर मी खूप आनदंी होईन. 16तू योग्य गोष्टी बोलू
लागलास, तू योग्य गोष्टी बोलताना मी ऐकले तर मला खूप आनदं होईल.
17दषु्ट लोकांचा मत्सर करु नका. पण परमेश्वराचा आदर करण्यासाठी
नेहमीच प्रयत्नांची परकाष्ठा करा. 18आशेला नेहमीच जागा असते.
आिण ती आशा अमर आहे. 19 म्हणून मुला, लक्ष दे आिण शहाणा हो.
योग्य रीतीने जगण्याची काळजी घे. 20खूप 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. 22तुझे वडील तुला
ज्या गोष्टी सांगतात त्या ऐक. तुझ्या विडलांिशवाय तू कधीही जन्माला
आला नसतास. तुझी आई म्हातारी झाली तरी ितचा आदर कर.
23सत्य, शहाणपण, िशक्षण आिण समजूतदारपणा या गोष्टी पसेै मोजून
घेण्याइतक्या मौल्यवान आहेत. आिण त्यांचे मूल्य त्या िवकून टाकता न
येण्याइतके अिधक आहे. 24चांगल्या 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. 26मुला, 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. 28वाईट स्त्री चोरासारखी तुमची
वाट बघत असते. आिण ती पुष्कळ पुरुषांना पाप करायला लावते. 29 जे
लोक खूप द्राक्षारस िपतात आिण कडक मद्य घेतात, त्यांच्याकरता ते
खूप वाईट आहे. ते लोक खूप भांडणे आिण वाद - िववाद करतात.
30 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 पोल्यात चकाकतो आिण
तुम्ही िपता तेव्हा तो अगदी सरळपणे जातो. 32पण शेवटी तो
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सापासारखा चावतो. 33द्राक्षारसामुळे तुम्ही िचत्रिविचत्र गोष्टी बघायला
लागता. तुमचे मन गोंधळून जाते. 34तुम्ही जेव्हा झोपता तेव्हा तुम्ही
खवळलेल्या समुद्रावर आहात असे तुम्हाला वाटेल आपण जहाजावर
झोपलो आहोत असे तुम्हाला वाटेल. 35तुम्ही म्हणाल, “त्यांना 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.”

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. 3चांगली घर ेशहाणपण आिण समजूतदारपणा
यावर आधारलेली असतात. 4आिण सवर् मौल्यवान आिण प्रसन्न
करणाऱ्या संपत्तीने खोल्या भरल्या जातात. 5शहाणपण माणसाला
अिधक सामथ्यर्वान बनवते. ज्ञान माणसाला शक्ती देते. 6यधु्द सुरु
करण्याआधी तुम्ही काळजीपूवर्क योजना आखली पािहजे. तुम्हाला जर
(यधु्द) िंजकायचे असेल तर तुम्हाला अनेक चांगले मागर्दशर्क हवेत.
7मूखर् लोकांना शहाणपण कळू शकत नाही. आिण लोक जेव्हा
महत्वाच्या गोष्टींची चचार् करतात तेव्हा मूखर् माणूस काहीही बोलू शकत
नाही. 8जर तुम्ही नेहमी त्रास देण्याच्याच योजना आखत असाल तर
लोकांना तुम्हीच त्रास देणार ेआहात हे कळेल आिण ते तुमचे ऐकणार
नाहीत. 9मूखर् माणूस ज्या गोष्टी करायच्या ठरवतो ते पाप असते. जो
स्वत: ला इतरांपेक्षा चांगला समजतो त्याचा लोक ितरस्कार करतात.
10जर तुम्ही संकटाच्या वेळी दबुर्ल असाल तर तुम्ही खरोखरच दबुर्ल
आहात. 11जर 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. 13मुला, 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. 15चांगल्या माणसाकडून काही चोरु पाहणाऱ्या िंकवा त्याचे घर
बळकावू पहाणाऱ्या चोरासारखे होऊ नका. 16चांगला माणूस जर सात
वेळा पडला तर तो पुन्हा उभा राहतो. पण वाईट लोकांचा संकटात
नेहमी पराभव होईल. 17तुमचा शत्रू संकटात असतो तेव्हा आनदं मानू
नका. तो पडतो तेव्हा आनदंनू जाऊ नका. 18जर तुम्ही तसे केलेत तर
परमेश्वर ते बघेल आिण परमेश्वराला तुमच्यािवषयी आनदं वाटणार नाही.
नतंर परमेश्वर कदािचत् तुमच्या शत्रूला मदत करील. 19दषु्ट लोकांना
तुम्हाला तुम्हाला काळजीत पडायला लावू देऊ नका आिण दषु्टांचा
मत्सर करु नका. 20या दषु्ट लोकांना आशा नसते. त्यांचा प्रकाश
काळोख होईल. 21मुला, परमेश्वराचा आिण राजाचा आदर कर. आिण
जे लोक त्यांच्या िवरुध्द आहेत त्यांच्यात सामील होऊ नकोस. 22का?
कारण त्या प्रकारच्या माणसांचा लगेच नाश होऊ शकतो. देव आिण
राजा त्यांच्या शत्रूंसाठी िकती संकटे िनमार्ण करु शकतात हे तुम्हाला
माहीत नाही. 23 हे शहाण्या माणसाचे शब्द आहेत. न्यायाधीशाने अगदी
न्यायी असले पािहजे. एखादा माणूस त्याच्या मािहतीतला आहे म्हणून
त्याला त्याने पािंठबा देऊ नये. 24जर न्यायाधीशाने अपराधी माणसाला
‘तू जाऊ शकतोस’ असे सांिगतले तर लोक त्याच्यािवरुध्द जातील.
आिण राष्ट्र े त्याच्यािवरुध्द वाईट गोष्टी बोलतील. 25पण जर
न्यायाधीशाने अपराध्याला शासन केले तर सवर् लोक आनदंी होतील.
26खर े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. 28काही
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. 30मी
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. 32मी ते
बिघतले आिण त्याचा िवचार करु लागलो. व नतंर त्या गोष्टींपासून मी
धडा िशकलो. 33 “थोडीशी झोप, थोडी िवश्रांती, हाताची घडी आिण
वामकुक्षी.” 34या गोष्टी तुम्हाला लवकरच गरीब करतील. तुमच्याकडे
काहीही नसेल चोर घर फोडून घरात आला आिण सार ेकाही घेऊन
गेल्यासारखे ते असेल.

ही शलमोनाची आणखी काही नीितसूत्रे आहेत. यहुदाचा
राजा िहज्कीया याच्या नोकरांनी या शब्दांची नक्कल केली.
2काही 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.
3आकाश उंच आपल्या डोक्यावर आहे आिण जमीन आपल्या
पायाखाली. राजांच्या मनाचेही तसेच आहे. आपण ते समजू शकत नाही.
4चांदीतल्या ि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 स्वत:ची फुशारकी मारु नका. आपण प्रिसध्द आहोत असे
म्हणू नका. 7 राजाने स्वत:च तुम्हाला आमतं्रण िदलेले अिधक चांगले.
पण तुम्ही स्वत: होऊनच गेलात तर इतर लोकांसमोर तुम्हाला
गोंधळल्यासारखे होईल. 8तुम्ही काही बिघतले असेल तर त्याबद्दल
न्यायाधीशाला सांगण्याची घाई करु नका. तुम्ही चुकत आहात हे
दसुऱ्याने िसध्द केले तर तुम्ही गोंधळून जाल. 9जर तुमचे आिण दसुऱ्या
माणसाचे एकमत होत नसेल तर काय करायचे ते आपसात ठरवा आिण
दसुऱ्याच्या गुप्त गोष्टी कुणाला सांगू नका. 10तुम्ही जर त्या सांिगतल्या
तर तुम्हाला लाज वाटेल. आिण तुमचे वाईट झालेले नाव तुम्ही कधीही
घालवू शकणार नाही. 11तुम्ही जर योग्य वेळी चांगली गोष्ट संिगतली तर
ते चांदीच्या तबकातले सोन्याचे सफरचंद असेल. 12जर शहाण्या
माणसाने तुम्हाला समज िदली असेल तर ती शुध्द सोन्याच्या
अगंठ्यापेक्षा िंकवा दािगन्यांपेक्षा अिधक िंकमती असल. 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. 15धीराचे बोलणे
माणसाच्याच काय पण राजाच्या िवचारातही बदल करु शकते. हळूवार
बोलणे फार पिरणामकारक असते. 16मध 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. 18जो
माणूस खर ेसांगत नाही तो धोकादायक असतो. तो सोटा, तलवार िंकवा
तीक्षण बाण यांसारखा असतो. 19खोटे बोलणाऱ्यावर संकटकाळी
िवश्वास टाकू नका. तो माणूस दखुणाऱ्या दातासारखा वा जायबदंी
झालेल्या पायासारखा असतो. तुम्हाला त्याची तेव्हा सवार्ंत जास्त गरज
असते तेव्हाच तो तुम्हाला इजा करत असतो. 20द:ुखी माणसासमोर
आनदंी गीत गाणे हे त्याला थडंी वाजत असताना त्याच्या अगंावरील
कपडे काढून टाकण्यासारखे आहे. ते सोड्यात िशरका िमसळण्यासारखे
आहे. 21तुमचा शत्रू जर भुकेला असला तर त्याला खायला अन्न द्या. तो
जर तहानेला असला तर त्याला प्यायला पाणी द्या. 22तुम्ही 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. 23उत्तरकेडून वाहणारा वारा
पाऊस आणतो त्याचप्रमाणे चुगल्या राग आणतात. 24वाद घालणाऱ्या
बायकोबरोबर घरात राहाण्यापेक्षा छपरावर राहाणे अिधक चांगले.
25खूप लांबच्या स्थळाहून आलेली, चांगली बातमी ही तुमच्या
नहानलेल्या जीवाला थडंगार पाण्यासारखी असते. 26जर चांगला
माणूस दबुळा झाला आिण वाईट माणसाचा मागर् आक्रमू लागला तर ते
चांगल्या पाण्यात माती कालवल्यासारखे असते. 27जर तुम्ही खूप मध
खाल्लात तर तो तुमच्यासाठी योग्य नाही. त्याचप्रमाणे स्वत:साठी खूप
मानमरातब घेण्याचा प्रयत्न करु नका. 28जर माणूस स्वत:वर ताबा
िमळवू शकत नसेल तर तो तटबदंी मोडून पडलेल्या शहरासारखा आहे.
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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. 3घोड्याला चाबकाचे फटकार ेलागतात. बलैाच्या नाकात
वेसण घालावी लागते आिण मूखार्ला खरपूस मार द्यावा लागतो. 4 एक
वाईट पिरिस्थती: मूखार्ने जर तुम्हाला मूखार्सारखा प्रश्र िवचारला तर
मूखार्सारखे उत्तर देऊ नका. नाहीतर तुम्ही सुध्दा मूखार्सारखेच िदसाल.
5पण मूखार्ने जर मूखर् प्रश्र िवचारला तर तुम्हीही त्याला मूखर् उत्तर द्या.
नाहीतर तो मूखर् आपण खूप हुशार आहोत असे समजेल. 6तुमचा
िनरोप द्यायला मूखार्ला कधीही सांगू नका. तुम्ही जर तसे केलेत तर ते
तुमचे पाय कापून टाकल्यासारखे होईल. संकटाला आमतं्रण
िदल्यासारखे होईल. 7मूखर् जेव्हा शहाण्यासारखे बोलायचा प्रयत्न
करतो तेव्हा ते लगंड्याने प्रयत्न केल्यासारखे वाटते. 8मूखार्ला आदर
दाखवणे हे गोफणीला दगड बांधण्यासारखे आहे. 9मूखर् जेव्हा काहीतरी
शहाणपणाचे बोलण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते िंझगलेल्या माणसाने
हातात रुतलेला काटा काढण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे वाटते.
10मूखार्ला िं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. 12जर एखादा
माणूस शहाणा नसताना स्वत:ला शहाणा समजत असेल तर तो
मूखार्पेक्षाही वाईट आहे. 13आळशी माणूस म्हणतो, “मी माझे घर सोडू
शकत नाही. रस्त्यात िंसह आहे.” 14आळशी माणूस दारासारखा
असतो. दार जसे िबजागरीवर मागे पुढे हलते तसा तो अथंरुणावर हलत
असतो. तो इकडे ितकडे कुठेही जात नाही. 15आळशी माणूस स्वत:चे
अन्न उचलून तोंडात घालण्यातदेखील आळशीपणा करतो.
16आळश्याला आपण खूप हुशार आहोत असे वाटते. सात माणसे
त्यांच्या कल्पनांसाठी योग्य कारणे देऊ शकतात. त्यांच्यापेक्षाही आपण
हुशार आहोत असे त्याला वाटते. 17दोन माणसांच्या वादातला भाग
बनणे हे फार धोकादायक असते. ते रसत्याने चालताना कुत्र्याला त्याचे
कान धरुन पकडण्यासारखेच असते. 18जो माणूस एखाद्याला फसवतो
19आिण 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. 21लोणारी कोळसा
कोळश्याला पेटता ठेवतो आिण लाकूड शेकोटी पेटती ठेवते. त्याचप्रमाणे
जे लोक संकटे िनमार्ण करतात तेच वाद चालू ठेवतात. 22लोकांना
गप्पा-टप्पा आवडतात. ते चांगले अन्न खाल्ल्यासारखे असेत. 23दषु्ट
योजना लपवण्यासाठी वापरलेले चांगले शब्द हे मातीच्या भांड्यावर
चांदीचा मुलामा चढवल्यासारखे असते. 24दषु्ट मनुष्य आपल्या
बोलण्याने चांगले िदसण्याचा प्रयत्न करतो. पण तो आपल्या दषु्ट योजना
आपल्या मनात लपवण्याचा प्रयत्न करतो. 25तो ज्या गोष्टी सांगतो त्या
जरी चांगल्या वाटल्या तरी त्यावर िवश्वास ठेवू नका. त्याचे मन दषु्ट
कल्पनांनी भरलेले आहे. 26तो त्याच्या दषु्ट योजना चांगल्या शब्दांनी
लपवतो. पण तो फारच नीच असतो आिण शेवटी तो ज्या वाईट गोष्टी
करतो त्या सवार्ंना िदसतील. 27जर एखाद्याने दसुऱ्याला जाळ्यात
अडकिवण्याचा प्रयत्न केला तर तो स्वत:च त्यात अडकतो जर
एखाद्याने दसुऱ्यावर दरड टाकण्याचा प्रयत्न केला तर तो स्वत:च त्या
दरडीखाली िचरडून जाईल. 28जो माणूस खोटे बोलून ज्या लोकांना
द:ुख देतो त्यांचा तो ितरस्कार करीत असतो. आिण तो जर त्याच्या
मनात नसताना काही बोलला तर तो स्वत:लाच द:ुखी करीत असतो.

भिवष्यात काय घडेल याबद्दलच्या फुशारक्या मारु नका.
उद्या काय घडेल ते तुम्हाला माहीत नसते. 2स्वत:चीच
स्तुती कधीही करु नका. ती दसुऱ्यांना करु द्या. 3दगड 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. 5उघड 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. 7तुम्हाला जर भूक नसेल तर
तुम्ही मधदेखील खाणार नाही. पण जर तुम्ही भुकेले असाल तर तुम्ही
काहीही खाल. ते चवीला वाईट असले तरीही. 8घरापासून दरू असलेला
माणूस म्हणजे घरट्यापासून दरू असलेला पक्षी. 9अत्तर आिण गोड
वास असलेल्या वस्तू तुम्हाला आनदं देतात. पण संकटे तुमच्या मनाची
शांती घालवतात. 10तुमच्या 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. 11मुला शहाणा हो. त्यामुळे
मला आनदं वाटेल. नतंर जो कुणी माझ्यावर टीका करले त्याला मी
उत्तर देऊ शकेन. 12शहाण्या लोकांना संकटांचा सुगावा लागला आिण
ते त्यांच्या मागार्ंतून बाजूला होतात. पण मूखर् सरळ संकटात जातात
आिण त्यामुळे द:ुखी होतात. 13जर तुम्ही दसुऱ्याच्या कजार्बद्दल स्वत:
जामीन रािहलात तर तुम्हाला तुमचे कपडेदेखील गमवावे लागतील.
14 “सुप्रभात” च्या आरोळीने तुमच्या शेजाऱ्याला भल्या पहाटे उठवू
नका. तो त्याला आशीवार्दाऐवजी शाप समजेल. 15सतत 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. 17लोखडंाच्या सुरीला धार करण्यासाठी
लोखडंाचेच तुकडे वापरतात. त्याचप्रमाणे लोक एकमेकांना धारदार
बनिवणे एकमेकापासूनच िशकतात. 18जो 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. 19माणसाने पाण्यात पािहले तर त्याला स्वत:चा चेहरा
िदसेल. त्याचप्रमाणे माणसाचे हृदय तो माणूस खरा कसा आहे ते
दाखिवते. 20मृतलोक आिण नाश ह्यांची कधीही तृप्ती होत नाही.
त्याचप्रमाणे माणसाच्या डोळ्यांतील वासना कधी शमत नाही. 21सोने
आिण चांदी शुध्द करण्यासाठी लोक अग्नीचा वापर करतात. त्याच
रीतीने माणसाची परीक्षा लोक त्याची स्तुती करतात त्यावरुन होते.
22मूखार्ला दळून तुम्ही त्याचे पीठ केले तरी त्याचा मूखर्पणा तुम्ही
घालवू शकणार नाही. 23तुमच्या मेंढ्यांची आिण पशुधनाची काळजी
घ्या. त्यांची तुम्ही उत्तम प्रकार ेिनगा राखत आहात याची खात्री करा.
24संपत्ती कायम िटकत नाही. राष्ट्र ेसुध्दा कायम राहात नसतात.
25गवत कापल्यानतंर पुन्हा नवीन उगवते. टेकडीवर उगवणार ेगवत
कापा. 26तुमच्या मेंढ्यांवरची लोकर कापा आिण तुमचे कपडे करा.
तुमच्या काही बकऱ्या िवका आिण जमीन िवकत घ्या. 27तुमच्यासाठी
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. 2जर 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. 4तुम्ही जर कायदा पाळायला नकार िदलात तर तुम्ही वाईट
लोकांच्या बाजूचे होत. पण तुम्ही कायदा पाळलात तर तुम्ही त्यांच्या
िवरुध्द असता. 5वाईट लोकांना न्याय कळत नाही. पण जे परमेश्वरावर
प्रेम करतात त्यांना सवर्काही कळते. 6गरीब असून प्रामािणक असणे हे
श्रीमतं असून वाईट असण्यापेक्षा चांगले असते. 7जो माणूस कायद्याचे
पालन करतो तो हुशार असतो. पण जो माणूस क्षुल्लक माणसांशी मतै्री
करतो तो त्याच्या विडलांना लाज आणतो. 8जर तुम्ही गरीबांना फसवून
श्रीमतं झालात तर तुम्ही लवकरच संपत्ती गमवाल. जो माणूस त्यांच्याशी
दयाळू असतो त्याच्याकडे ती जाईल. 9जर एखाद्याने देवाच्या
िशकवणकुीकडे लक्ष द्यायला नकार िदला तर देव त्याची प्राथर्ना
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ऐकायला नकार देईल. 10वाईट माणूस चांगल्या माणसांना द:ुख
देण्याच्या योजना आखतो. परतंु वाईट माणूस त्याच्याच जाळ्यात
अडकेल आिण चांगल्या माणसाच्या बाबतीत चांगल्या घटना घडतील.
11श्रीमतं लोकांना नेहमी आपण खूप शहाणे आहोत असे वाटत असते.
पण शहाणा असलेला गरीब माणूस खर ेकाय ते पाहू शकतो. 12चांगले
लोक नेते बनले की सवर्जण आनदंी असतात. पण वाईट माणूस िनवडून
आला की सवर् लपून बसतात. 13माणसाने जर त्याची पापे लपवायचा
प्रयत्न केला तर तो कधीही याशस्वी होणार नाही. पण जर त्याने त्याच्या
पापांची कबुली िदली आिण लोकांना सांिगतले की त्याचे चुकले तर देव
आिण इतर लोक त्याला दया दाखवतील. 14जर 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. 15दषु्ट माणूस जेव्हा दबुळ्या लोकांवर राज्य
करतो तेव्हा तो रागावलेल्या िंसहासारखा िंकवा अस्वलासारखा
लढाईला तयार असतो. 16जर 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. 17जर एखाद्याने कुणाला ठार मारण्याचा अपराध केला
असेल. तर त्याला कधीही मन:शांती लाभणार नाही. त्या माणसाला
कधीही आधार देऊ नका. 18माणूस जर योग्य जीवन जगत असला तर
तो सुरिक्षत असेल. पण जर तो दषु्ट असेल तर तो त्याची शक्ती घालवून
बसेल. 19जो माणूस खूप काम करतो त्याला भरपूर खायला िमळेल.
पण जो स्वप्ने बघण्यात वेळ घालवतो तो गरीबच राहील. 20जो 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. 22स्वाथीर् माणसाला फक्त श्रीमतं व्हायचे असते.
त्याला हे कळत नाही की तो गरीब होण्याच्या मागार्ला लागला आहे.
23जर तुम्ही एखाद्याला तो चुकतो आहे असे सांगून मदत केलीत तर तो
नतंर तुमच्याबद्दल आनदंी होईल. लोकांबरोबर नेहमी गोडगोड
बोलण्यापेक्षा हे खूप चांगले. 24काही लोक त्यांच्या आई विडलांची चोरी
करतात. “ह्यात काही चूक नाही” असे ते म्हणतात. पण तो माणूस घरात
येऊन सगळ्याचा नाश करणाऱ्या माणसाइतकाच दोषी आहे. 25स्वाथीर्.
माणूस संकटे िनमार्ण करतो. पण जो परमेवरावर िवश्वास ठेवतो त्याला
बक्षीस िमळते. 26जर एखादा माणूस स्वत:वरच िवश्वास ठेवेल तर तो
मूखर् आहे. पण जर तो शहाणा असेल तर तो संकटातून सुटेल. 27जर
एखाद्याने गरीब लोकांना िदले तर त्याच्या सगळ्या गरजा पूणर् होतील.
पण जर एखाद्याने गरीबांना मदत करायला नकार िदला तर त्याच्यावर
खूप संकटे येतील. 28दषु्ट 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.
3जर 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. 5जर एखादा माणूस गोड बोलून आपले काम करुन
घेण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तो स्वत:साठीच सापळा तयार करीत
असतो. 6वाईट लोकांचा त्यांच्याच पापामुळे पराभव होतो पण चांगला
माणूस गाणे गाऊन आनदंी राहातो. 7चांगल्या माणसांना गरीबांसाठी
योग्य गोष्टी करायची इच्छा असते पण दषु्ट लोक मात्र पवार् करीत नाहीत.
8 जे लोक स्वत:ला इतर लोकांपेक्षा चांगले समजतात ते संकटे आणू
शकतात. ते सगळ्या शहरांना गोंधळात टाकू शकतात. पण जे शहाणे
असतात ते शांती राखतात. 9शहाणा माणूस जर मूखार्बरोबर त्याच्या

समस्या सोडवायला लागला तर तो मूखर् वाद घालेल व मूखार्सारख्या
गोष्टी करले आिण त्या दोघांचे कधीही एकमत होणार नाही. 10खनुी
लोक नेहमी प्रामािणक माणसांचा ितरस्कार करतात. त्या दषु्टांना
प्रामािणक आिण चांगल्या लोकांनाठार मारायचे असते. 11मूखार्ला
चटकन् राग येतो पण शहाणा माणूस धीर धरतो आिण स्वत:ला काबूत
ठेवतो. 12 राजाने जर खोट्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवला तर त्याचे सगळे
अिधकारी वाईट ठरतील. 13गरीब 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. 15मार आिण िशकवण मुलासाठी चांगली असते. जर
आईविडलांनी मुलांना त्यांना हवे ते करु िदले तर तो त्याच्या आईला
लाज आणेल. 16जर देशावर वाईट लोक राज्य करीत असतील, तर
सगळीकडे पाप नांदेल पण शेवटी चांगल्या माणसांचा जय होईल.
17तुमचा मुलगा जर चुकत असेल तर त्याला िशक्षा करा नतंर तुम्हाला
त्याच्याबद्दल गवर् वाटेल. तो तुम्हाला कधीही लाज आणणार नाही.
18जर देवाने देशाला मागर् दाखवला नाही तर त्या देशात शांतता
नांदणार नाही. पण जर देशाने देवाचे कायदे पाळले तर तो सुखी होईल.
19जर तुम्ही फक्त सेवकाशी बोललात तर तो त्याचा धडा िशकणार
नाही. तो सेवक तुमचे शब्द समजू शकेल पण तो ते पाळणार नाही.
20जर 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. 21जर 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. 23माणसाचा गवर्
त्याला खाली आणतो. जर एखाद्याला तो इतरापेक्षा चांगला आहे असे
वाटत असेल तर त्यामुळे त्याचा नाश होईल. पण जर एखादा माणूस
िवनम्र असेल तर इतर लोक त्याचा आदर करतील. 24बरोबर काम
करणार ेदोन चोर एकमेकांचे शत्रू असतात. एक चोर दसुऱ्याला धमकी
देईल त्यामुळे जर त्याला जबरदस्तीने कोटार्त खर ेबोलावे लागले तर तो
बोलायाला खूपच घाबरले. 25भीती ही सापळ्यासारखी असते. पण जर
तुमचा परमेश्वरावर िवश्वास असेल तर तुम्ही सुरिक्षत असाल. 26खूप
लोकांना राज्यकत्यार्ंशी मतै्री करायची असते. पण फक्त परमेश्वरच
लोकांना योग्य न्याय करतो. 27चांगले लोक प्रामािणक नसलेल्यांचा
ितरस्कार करतात. आिण दषु्ट लोक प्रामािणक असलेल्यांचा ितरस्कार
करतात.

ही याकोहचा मुलगा अगूर याची नीितसूत्रे आहेत. हा त्याचा
इिथएल आिण यकुालयांना िनरोप आहे. 2मी पृथ्वीवरचा
सगळ्यात वाईट माणूस आहे, मी िजतके समजून घ्यायला

हवे होते िततके मी समजू शकत नाही. 3मी शहाणा व्हायला िशकलो
नाही, आिण मला देवाबद्दल काहीही माहीत नाही. 4स्वागार्तल्या
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. 8खोटे
न बोलण्यासाठी मला मदत कर आिण मला खूप श्रीमतं वा खूप गरीब
करु नकोस. मला रोज लागणाऱ्या गोष्टीच फक्त दे. 9माझ्याकडे 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. 11काही लोक त्यांच्या विडलांिवरुध्द बोलतात आिण ते त्यांच्या
आईबद्दल आदर दाखवीत नाहीत. 12काही लोकांना आपण चांगले
आहोत असे वाटत असते पण ते खरोखरच वाईट असतात. 13काही
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लोक स्वत:ला फार चांगले समजतात. आपण दसुऱ्यांपेक्षा खूप चांगले
आहोत असे त्यांना वाटते. 14असे काही लोक असतात ज्यांचे दात
तलवारीसारखे असतात त्यांचे जबडे सुरी सारखे असतात. ते
गरीबांकडून सवर् काही िहसकावण्यात त्यांचा वेळ खचीर् घालतात.
15काही लोकांना जे जे घेणे शक्य असते ते ते घ्यायाला आवडते. ते
फक्त ‘मला दे,’ ‘मला दे’ एवढेच म्हणत असतात. तीन गोष्टी कधीही
समाधानी नसतात, खर ेम्हणजे चार, ज्याना कधीही पुरसेे िमळत नाही.
16मृत्यूची जागा, वांझ स्त्री, पाऊस हवा असलेली कोरडी जमीन आिण
रुद्र भीषण, न िवझवता येणारी आग. 17जो 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. 18तीन गोष्टी माझ्या समजण्यापिलकडे आहेत, खर ंम्हणजे चार
गोष्टी, ज्या मी समजू शकत नाही. 19आकाशात उडणारा गरुड,
दगडावर चालणारा साप, समुद्रात जाणार ेजहाज आिण स्त्रीच्या प्रेमात
पडलेला पुरुष 20जी स्त्री नवऱ्याशी एकिनष्ठ नसते ती ितने काहीही चूक
केलेली नाही असे वागते. ती खाते, आंघोळ करते आिण ितने काहीही
चूक केली नाही असे म्हणते. 21तीन 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. 23प्रेम न िमळालेली तरीही नवरा िमळवणारी स्त्री आिण
मालिकणीवर सत्ता गाजवणारी नोकर असलेली मुलगी 24पृथ्वीवरच्या
चार गोष्टी अगदी लहान आहेत पण त्या अितशय शहाणपणाच्या आहेत.
25मंुग्या अगदी लहान आिण दबुर्ल असतात पण तरी ही त्या उन्हाळाभर
अन्न साठवतात. 26ससा अगदी लहान प्राणी आहे. पण ते खडकात
आपले घर करतात. 27टोळांना राजा नसतो पण तरीही ते एकत्र काम
करु शकतात. 28पाली हाताने पकडण्याइतक्या लहान असतात. पण
तुम्ही त्यांना राजाच्या घरातदेखील पाहू शकता. 29तीन गोष्टी चालताना
फार महत्वाच्या वाटतात, खर ेम्हणजे चार. 30 िंसह सवर् प्राण्यात
सगळ्यात बलवान आहे. त्याला कशाचीही भीती वाटत नाही. 31गवार्ने
चालणारा कोंबडा, बकरी आिण त्याच्या लोकांमध्ये असलेला राजा.
32जर 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. 33जर 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.

ही लमुएल राजाची नीितसूत्रे आहेत त्याच्या आईने त्याला
या गोष्टी िशकवल्या. 2तू माझा मुलगा आहेस. मी प्रेम करत
असलेला मुलगा. ज्यासाठी मी प्राथर्ना केली होती तोच

मुलगा तू आहेस. 3तुझी शक्ती िस्त्रयांवर खचर् करु नकोस. िस्त्रयामुळेच
राजांचा नाश होतो त्यांच्यापायी स्वत:चा नाश करु नकोस. 4लमुएला,

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. 6गरीब 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. 8जर एखादा
माणूस स्वत:ला मदत करु शकत नसेल तर तुम्ही त्याला मदत करा. जे
लोक संकटात आहेत त्या सवार्ंना तुम्ही मदत केली पािहजे. 9ज्या 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. 10सवर्गुणसंपन्न स्त्री शोधणे खूप
कठीण आहे. पण ितचे मोल जड-जवािहऱ्यापेक्षा अिधक आहे. 11 ितचा
नवरा ितच्यावर अवलबंून असतो. तो कधीही गरीब होणार नाही. 12ती
ितच्या आयषु्यभर नवऱ्याचे कल्याण करते. ती त्याच्यावर कधीही संकटे
आणीत नाही. 13ती नेहमी लोकर आिण कापड तयार करण्यात मग्न
असते. 14ती दरूच्या प्रदेशातील मेंढीसारखी असते. ती सवर् िठकाणाहून
घरी अन्न आणते. 15ती भल्या पहाटे उठते ितच्या कुटंुबासाठी अन्न
िशजवते आिण नोकर मुलींना काय करायचे ते सांगते. 16ती जिमनी
बघते आिण िवकत घेते. ितने साठवलेल्या पशैांचा उपयोग करुन ती
द्राक्षाचे मळे लावते. 17ती 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. 19ती स्वत:चे सूत स्वत: कातते आिण स्वत:चे कपडे िवणते.
20ती नेहमी गरीबांना देते आिण ज्यांना गराज 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. 22ती अथंरुणावर टाकायला चादरी आिण
पांघरायला पांघरुणे तयार करते. चांगल्या कापडापासून केलेले कपडे ती
वापरते. 23लोक ितच्या नवऱ्याचा आदर करतात. तो देशाचा एक नेता
असतो. 24ती खूप चांगली उद्योगी - स्त्री असते. ती कपडे आिण पट्टे
तयार करते आिण ती त्या वस्तू त्या व्यापाऱ्यांना िवकते. 25ती खूप
ताकतवान आहे आिण लोक ितला मान देतात ती भिवष्याबद्दल िवश्वास
आहे. 26ती शहाणपणाचे बोल बोलते. ती लोकांना प्रेमळ व दयाळू
असावे असे िशकिवते. 27ती 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.” 30मोहकता आिण सौंदयर्
तुम्हाला फसवू शकेल. पण जी स्त्री परमेश्वराचा आदर करते ितची
प्रशांसा 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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हे गुरूकडून आलेले शब्द आहेत. हा गुरू दािवदाचा मुलगा
आिण यरुशलेमचा राजा होता. 2सार ेकाही व्ययर् आहे. गुरू
म्हणतात, “सगळे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. 3आयषु्यात

केलेल्या अपार कष्टांमुळे माणसाला खरोखरच काही प्राप्त होते का?नाही.
4लोक जगतात आिण लोक मरतात. पण पृथ्वी मात्र सदवै असते.
5सूयर् उगवतो आिण मावळतो. आिण नतंर तो पुन्हा त्याच िठकाणाहून
उगण्यासाठी धावपळ करतो. 6वारा दिक्षणेकडे आिण उत्तरकेडे वाहतो.
वारा गोल गोल घुमतो आिण नतंर त्याने ज्या िठकाणाहून वाहायला
सुरवात केली होती ितथून तो परत वाहायला लागतो. 7सगव्व्या नद्या
पुन्हा पुन्हा त्याच िठकाणी वाहातात. त्या सागराला जाऊन िमळतात
पण समुद्र भरून जात नाही. 8शब्द सगव्व्या गोष्टीपूणर्पणे सांगू शकत
नाहीत. पण लोक बोलणेचालूच ठेवतात. शब्द पुन्हा पुन्हा आपल्या
कानावर येतात. पण आपले कान तृप्त होत नाहीत. आिण आपण जे
बघतो ते बघून आपल्या डोव्व्यांचेही पारणे िफटत नाही.
9सुरुवातीपासून 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. 11खूप 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. 12मी,
गुरू उपदेशक यरुशलेममध्ये इस्राएलचा राजा होतो. 13मी 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. 14मी पृथ्वीवर केल्या गेलेल्या सवर् गोष्टींकडे पािहले आिण त्या
सवर् गोष्टी वेळ वाया घालवण्यासारख्या आहे असे मला वाटले. त्या वारा
पकडण्यासारख्याआहे 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
तुम्ही म्हणू शकत नाही. 15मी स्वत:शीच 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.” 16शहाणपण आिण ज्ञान हे मूखर्पणाच्या गोष्टींचा िवचार
करण्यापेक्षा िकती चांगले आहे हे समजून घेण्याचे मी ठरवले. 17पण
शहाणा होणे हे वाऱ्याला पकडण्यासारखे आहे हे मला कळते.
18अितशहाणपणाने िनराशा येते. ज्या माणसाला खूप शहाणपण िमळते
त्यालाच खूप द:ुखही िमळते.

मी स्वत:शी म्हणालो, “मी मौज-मजा करायला हवी. िजतका
शक्य होईल िततका आनदं मी उपभोगायला हवा.” पण हेही
अगदीच टाकाऊ आहे हे मला समजले. 2सतत 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. 4नतंर मी महान गोष्टी करायला सुरुवात केली. मी घरे
बांधली, मी स्वत:साठी द्राक्षाचे मळे लावले. 5मी बागा लावल्या आिण
मोठमोठे बिगचे केले. मी सवर् प्रकारची फळझाडे लावली. 6मी
माझ्यासाठी तळी िनमार्ण केली. आिण त्या तव्व्यांचा उपयोग मी माझ्या

वाढणाऱ्या झाडांना पाणी देण्यासाठी केला. 7मी पुरुष आिण स्त्री
गुलामांना िवकत घेतले, आिण माझ्या घरातही गुलामांचा जन्म झाला.
माझ्याजवळ खूप मोठया गोष्टी होत्या. माझ्याजवळ जनावरांची िखल्लारे
आिण मेंढ्यांचे ढकळप होते. यरुशलेममधील कोणाही माणसाजवळ
नसतील इतक्या गोष्टी माझ्याजवळ होत्या. 8मी स्वत:साठी सोने आिण
चांदी गोळा केली. मी राजांकडून, त्याच्या देशांकडून संपत्ती घेतली.
माझ्यासाठी गाणे म्हणणार ेस्त्री पुरुष माझ्याजवळ होते. कोणालाही
हव्याहव्याशा वाटणाऱ्य गोष्टी माझ्याजवळ होत्या. 9मी खूप श्रीमतं
आिण प्रिसद्ध झालो. माझ्या आधी यरुशलेममध्ये राहणाऱ्य कोणाही
माणसा पेक्षा मी मोठा होतो आिण माझे शहाणपण मला मदत
करण्यासाठी नेहमी तयार होते. 10माझ्या डोव्व्यांना जे जे िदसे आिण
हवेसे वाटे ते मी िमळवले. मी जे केले त्यामुळे माझे मन प्रसन्न असे आिण
हा आनदं माझ्या कष्टांचे फळ होते. 11परतंु 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. 12कोठलाही 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.
13शहणपण हे मूखर्पणापेक्षा चांगले आहे. जसा प्रकाश अधंारापेक्षा
चांगला आहे. 14 ते असे आहे: शहाणा माणूस त्याच्या मनाचा उपयोग
डोव्व्यांप्रमाणे, त्याला िजथे जायचे आहे ितथे जाण्यासाठी करतो. परतंु
मूखर् मात्र अधंारात चालणाऱ्या माणसासारखा असतो.परतंु मूखर् आिण
शहाणा हे दोघेही सारख्याच रीतीने नाश पावतात. दोघेही मरतात. 15मी
स्वत:शीच िवचार केला, “‘मूखार्च्या बाबतीत ज्या गोष्टी घडतील त्याच
माझ्याही बाबतीत घडतील तर मग मी शहाणा होण्यासाठी एवढी
पराकाष्ठा का केली?” मी स्वत:शीच म्हणालो, “शहाणे असणेही
िनरुपयोगीच आहे.” 16शहाणा 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. 17यामुळे
मला जीवनाचा ितरस्कार वाटायला लागला. जीवनातील सवर् गोष्टी
वाऱ्याला पकडण्याचा प्रयत्न करण्यासारख्या िनरुपयोगी आहेत या
िवचाराने मला खूप द:ुख झाले. 18मी जे अपार कष्ट केले त्याचा मी
िकरस्कार करू लागलो. मी खूप कष्ट केले. परतंु त्या कष्टांनी मी जे
िमळवले ते माझ्यानतंर जे लोक राहतील त्याना िमळणार आहे. मी त्या
गोष्टी माझ्याबरोबर नेऊ शकणार नाही. 19मी 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. 21माणूस
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. 22माणसाने
खपु कष्ट केल्यावर आिण भांडल्यावर त्याला आयषु्यात खरोखर काय
िमळते? 23आयषु्यभर त्याला द:ुख, मनस्ताप आिण कष्टच िमलतात.
त्याचे मन रात्रीदेखील स्वस्थ नसते. हे सुध्दा शहाणपणाचे नाही. 24 एक
तरी माणूस असा आहे का ज्याने माझ्यापेक्षा जास्त प्रयत्न करून
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आयषु्य उपभोगले? नाही. आिण मी हे िशकलो: 25माणसाला करता
येण्यासारखी सवार्ंत चांगली गोष्ट म्हणजे खाणे, िपणे आिण त्याला
करायला लागणार ेकाम आवडीने करणे. हे सवर् देवाकडूनयेते हेही मी
पािहले. 26जर 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.

सगव्व्या गोष्टी करण्यासाठी योग्य वेळ असते. आिण
पृथ्वीवरील सवर् गोष्टी योग्य वेळेलाच होतील. 2जन्माला
येण्याची आिण मरण्याचीही वेळ असते. रोप लावण्याची आिण

ते उपटून टाकण्याचीही वेळ असते. 3ठर मारण्याची आिण बरे
करण्याची पण वेळ असते. सगव्व्याचा नाश करण्याची आिण पुन्हा परत
सवर् उभारायचीही वेळ असते. 4 रडण्याची आिण हसण्याचीही वेळ
असते. द:ुखी होण्याची आिण आनदंाने नाचायचीही वेळ असते.
5हातातली 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. 6काहीतरी
शोधण्याचीही वेळ यावी लागते आिण ते हरवले आहे हे जाणण्याचीही
वेळ असते. गोष्टींचा संग्रह करण्याची वेळ असते आिण त्या फेकून
देण्याचीही वेळ असते. 7वस्त्र फाडण्याचीही वेळ असते. आिण ते
िशवण्याचीही वेळ असते. गप्प बसण्याचीही वेळ असते आिण
बोलण्याचीही वेळ असते. 8प्रेम करण्याचीही वेळ असते आिण द्वेष
करण्याचीही वेळ असते. यधु्द करण्याची वेळ असते आिण शांतीचीही
वेळ असते. 9खूप कष्ट केल्यानतंर माणसाला खरोखरच काही िमळते
का? नाही. 10 देवाने आपल्याला जे कष्ट करायला लावले ते सगळे मी
पािहले. 11 देवाने आपल्याला या जगाबद्दलिवचार 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. 12मला समजलेली आिण लोकांनी करण्यासारखी अशी योग्य
गोष्ट म्हणजे सुखी असणे, आिण आयषु्य असे पयर्ंत आनदं लुटणे.
13प्रत्येक 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 सारे
केले आहे. 15पूवीर् 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. 16मीही आयषु्यात या गोष्टी बिघतल्या. मी
पािहले की न्यायालये न्यायाने आिण चांगुलपणाने भरलेली पािहजेत.
पण आता तेथे दषु्ट प्रवृत्ती आहेत. 17 म्हणून मी स्वत:शीच म्हटले,
“देवाने सगव्व्या 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.” 18लोक एकमेकांना ज्या
गोष्टी करतात त्यांचा मी िवचार केला आिण मी स्वत:शीच म्हणालो,
“आपण पशंूसारखे आहोत, हे लोकांना कळावे असे देवाला वाटते.
19माणूस 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? 20माणसांच्या आिण पशंूच्या
शरीराचा नाश सारख्याच प्रकार ेहोतो. ते जमीनीतून आले आिण शेवटी
ते ितथेच जातील. 21माणसाच्या 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.

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
नसते, हे ही मी पािहले. 2 जे लोक िजवंत आहेत त्यांच्यापेक्षा मेलेल्या
लोकांची अवस्था चांगली आहे असे मला वाटते. 3आिण जे लोक
जन्मत:च मरतात त्यांच्यासाठी तर सवर् खूपच चांगले आहे. का? कारण
या जगात जी वाईट कृत्ये केली जातात ती त्यांनी कधी पािहली नाहीत.
4नतंर 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. 5काही लोक म्हणतात, “हाताची घडी घालून
स्वस्थ बसणे हा मूखर्पणा आहे. तुम्ही जर काम केले नाही तर
उपाशीपोटी मराल.” 6कदािचत ते सत्य असेल. पण मी म्हणतो की
तुमच्याजवळ जे आहे त्यात समाधान मानणे हे अिधकािधक
िमळवण्यासाठी झगडण्यापेक्षा खूप चांगले आहे. 7ज्या 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 स्वत:ला कधीही िवचारत
नाही, “मी इतके कष्ट का करीत आहे? मी आयषु्याचा उपभोग का घेत
नाही?” ही देखील एक अितशय वाईट आिण अिवचारी गोष्ट आहे.
9 एकापेक्षा दोन माणसे बरी. दोन माणसे एकत्र काम करीत असली तर
त्यांना त्यापासून अिधक िमळते. 10जर 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. 11जर दोन
माणसे एकत्र झोपली तर त्यांना ऊब िमळेल. पण जो माणूस एकटाच
झोपतो त्याला उबदार वाटणार नाही. त्याला ऊब िमळणार नाही.
12शत्रू एकाच माणसाचा पराभव करू शकतो. पण त्याला दोघांचा
पराभव करता येत नाही. आिण तीन माणसे तर आिधकच भारी
असतात. ते तीन भाग वळून केलेल्या दोरीसारखे असतात. ती दोरी
तोडणे कठीण असते. 13गरीब पण शहाणा असलेला तरुण नेता हा वृध्द
आिण मूखर् राजापेक्षा चांगला असतो. तो वृध्द राजा त्याला िदलेल्या
इशाऱ्यांकडे लक्ष देत नाही. 14कदािचत तो तरुण राजा जन्माने गरीब
असेल िंकवा तो तंुरूगातून राज्य करायला आला असेल. 15पण मी
आयषु्यात लोकांना बिघतले आहे आिण मला हे माहीत आहे. लोक त्या
तरुणाचेच ऐकतील. तोच नवीन राजा बनेल. 16खूप लोक त्या
तरुणाच्या मागे जातील. पण नतंर त्या लोकांना तो आवडेनासा होईल.
हाही अिवचारच आहे. हे वारा पकडण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे.

देवाची उपासना करायला जाताना काळजी घ्या. मूखर्
लोकांप्रमाणे यज्ञ करण्यापेक्षा देवाचे ऐकणे चांगले आहे. मूखर्
लोक बरचेदा वाईट गोष्टी करतातत 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 पुथ्वीवर. म्हणून देवाला फक्त
काही मोजक्या गोष्टीच सांगायची आवश्यकता असते. ही म्हण खरी
आहे: 3खूप काळजी केल्यामुळे वाईट स्वप्रे पडतात आिण मूखार्कडून
खूप शब्द बोलले जातात. 4जर 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. 5कसलेच वचन
न देणे हे काही तरी वचन देऊन त्याची पूतर्ता न करण्यापेक्षा चांगले
असते. 6 म्हणून तुमच्या शब्दामुळे स्वत:ला 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. 7तुमची
िनरथर्क स्वप्रे आिण पोकळ बडबड तुम्हाला संकटात लोटणार नाही
याची काळजी घ्या. तुम्ही देवाला मान द्यायला हवा. 8काही देशांत गरीब
लोकांवर खूप कष्ट करायची सक्ती केली जाते. गरीबांच्या बाबतीत हे
अन्यायकारक आहे हे तुम्ही जाणाता. हे गरीबांच्या हक्कािवरुध्द आहे.
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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. 10जो 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. 12जो 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. 13मी या आयषु्यात एक
अितशय वाईट गोष्ट घडलेली पािहली. माणूस भिवष्यासाठी पसेै
साठवतो. 14पण काही तरी वाईट घडते आिण त्याची संपत्ती जाते.
त्यामुळे त्याच्या मुलाला द्यायला त्याच्यावजळ काहीही राहात नाही.
15माणूस 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. 18मी पािहले आहे की, माणूस करू शकेल अशी
चांगली गोष्ट पुढीलप्रमाणे आहे: माणासाने पृथ्वीवरील त्याच्या लहानशा
आयषु्यात खावे. प्यावे आिण काम करण्यात आनदं िमळवावा. देवाने
त्याला काही िदवसांचेच आयषु्य िदले आहे आिण फक्त तेव्हढेच
त्याच्याजवळ आहे. 19जर 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. 20माणसाला जगण्यासाठी खूप वषेर् नसतात. म्हणून त्याने
आयषु्यभर या सगव्व्या गोष्टींची आठवण ठेवली पािहजे. देव त्याला त्याचे
आवडते काम करण्यात गंुतवून ठेवील.

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. ळ्य 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 जन्मत:च मेलेल्या मूल त्या माणसापेक्षा खूप बर ेआहे असे मला
वाटते. 4मूल 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. 6तो माणूस कदािचत
2000 वषेर् जगेल. पण त्याने जर आयषु्याचा उपभोग घेतला नाही तर
जन्मत:च मेलेल्या मुलाने त्याच्यापेक्षा सगव्व्चात सोपा मागर्शोधला असे
म्हणावे लागते. 7माणूस खूप कष्ट करतो. का? स्वत:चे पोट
भरण्यासाठी. पण तो कधीही समाधानी असत नाही. याच रीतीने शहाणा
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. 10माणूस, म्हणजे ज्यासाठी त्याला िनमार्ण
केले गेले तो एक माणूस आिण त्याबद्दल वाद करणे िनरथर्क आहे.
माणूस या िवषयी देवाजवळ वाद घालू शकत नाही. 11कारण देव

माणसापेक्षा शिक्तशाली आहे. आिण खूप वेळ वाद घातला तरी त्यात
बदल होणार नाही. 12माणसाच्या छोट्याश्या आयषु्यात त्याच्यासाठी
पृथ्वीवर काय चांगले आहे ते कोणाला कळणार? त्याचे आयषु्य
सावलीप्रमाणे सरकते. पुढे काय घडणार आहे ते त्याला कोणीही सांगू
शकणार नाही.

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. 2प्रेतयात्रेला जाणे हे एखाद्या समारभंाला जाण्यापेक्षा चांगले
असते. का? कारण सगव्व्या माणसांना मरणे भाग असते आिण प्रत्येक
िजवंत माणसाने हे मान्य करायला हवे. 3द:ुख हे हास्यापेक्षा चांगले
असते. का? कारण जेव्हा आपला चेहरा द:ुखी असतो तेव्हा आपले हृदय
चांगले होते. 4शहाणा माणूस मरणाचा िवचार करतो पण मूखर् माणूस
फक्त वेळ चांगला जाण्याचाच िवचार करतो. 5शहाण्या माणसाकडून
टीका होणे हे मूखार्कडून स्तुती होण्यापेक्षा चांगले असते. 6मूखार्च्या
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 माणूससुध्दा
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. 9चटकन 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. 11जर तुमच्याजवळ मालमत्ता
असेल तर ितच्या जोडीला शहाणपण असणे अिधक चांगले. शहाण्या
लोकांनाखरोखरच जास्त संपत्ती िमळते. 12शहाणपण 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. 15माझ्या 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
स्वत:ला का मारायचे? खूप चांगले िकवा खूप वाईट होऊ नका. आिण
खूप शहाणे िंकवा खूप मूखर्ही होऊ नका. तू आपला नाश का करून
घ्यावा? 17दषु्टतेचा अितरके करू नका, तुमची वेळ येण्या आधीच तुम्ही
का मरावे? 18यांतले थोडे आिण त्यातले थोडे असे व्हायचा प्रयत्न
करा. देवाचे भक्त सुध्दा काही चांगल्या गोष्टी आिण काही वाईट गोष्टी
करतात. 19शहाणपण माणसाला शक्ती देते. एक शहाणा माणूस दहा
मूखर् नेत्यांपेक्षा अिधक बलवान असतो. 20या पृथ्वीवर सदवै चांगल्या
गोष्टी करणारा आिण कधीही पाप न करणारा असा माणूस नाही.
21लोक बोलतात त्या सवर् गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका. तुमचा नोकर
तुमच्यािवषयी वाईट बोलत असलेला तुम्ही ऐकाल. 22आिण तुम्ही
सुध्दा इतरांिवषयी बरचेदा वाईट बोललेले आहा हे तुम्हाला माहीत आहे.
23मी माझे शहाणपण वापरून या गोष्टींचा िवचार केला. मला खरोखरच
शहाणे व्हायचे होते. पण ते अशक्य होते. 24गोष्टी अशा का आहेत ते
मला खरोखरच कळत नाही. हे कोणालाही कळणे फार कठीण आहे.
25मी 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. 26मला हे सुध्दा कळले की
काही िस्त्रया सापव्व्यासारख्या धोकादायक असतात. त्यांची हृदये
जाळ्यासारखी असतात आिण त्यांचे बाहू साखव्व्यांसारखे 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. 27गुरू म्हणतात, “मी सगळचा गोष्टी
एकत्र केल्या कारण त्यांचे उत्तर काय येते ते मला पहायचे होते. 28मी

उपदेशक 5:9 331 उपदेशक 7:28



8

9

10

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.”

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. 2तुम्ही 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 (स्वत:ला) आनदं
देणाऱ्याच आज्ञा देतो हे लक्षात ठेवा. 4 राजाला आज्ञा करण्याचा
अिधकार आहे. आिण काय करायचे हे त्याला कोणीही सांगू शकत नाही.
5जो 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. 6माणसाकडे
सगळचा 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. 7कारण काय
घडेल या बद्दल त्याला खात्री नसते. का? कारण भिवष्यात काय होईल
ते त्याला कुणीही सांगू शकत नाही. 8आपल्या आत्म्याला सोडून
जाण्यापासून परावृत्त करण्याची शक्ती कोणाकडेही नसते. स्वत:चे 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. 9मी या सगळचा 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. 10दषु्ट 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 घडेले. हे फारच अिवचारी आहे. 11लोकांना त्यांनी केलेल्या
वाईट गोष्टींबद्दल कधीच ताबडतोब िशक्षा केली जात नाही. त्यांना िशक्षा
देण्यास िवलबं लागतो आिण त्यामुळे इतरांनाही वाईट गोष्टी करण्याची
इच्छा होते. 12पापी शभंर दषु्कृत्य करले आिण तरी ही त्याला भरपूर
आयषु्य िमळेल. असे असले तरी देवाची आज्ञा पाळणे आिण त्याला मान
देणे हे अिधक चांगले असते. 13दषु्ट 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. 14पृथ्वीवर 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. 16लोक 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 धेण्याचा प्रयत्न करील पण त्याला ते अशक्य आहे.
एखाद्या िवद्धान माणसाने जरी असे म्हटले की त्याला देवाचे काम
समजते. तरी ते खर ेनसते. त्या सवर् गोष्टी कळणे कोणालाही शक्य नाही.

मी या सगळ्या गोष्टींचा काळजीपूवर्क िवचार केला. चांगल्या
आिण शहाण्या माणासांचे 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.
2पण 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
मणूस देवाला काही खास वचने देतो, जो अशी वचने द्यायला घाबरतो
त्या माणसासारखाच मरले. 3या आयषु्यात ज्या गोष्टी घडतात त्यातली
सगव्व्यात वाईट गोष्ट म्हणजे सवार्ंचा शेवट सारखाच होतो. लोक नेहमी
दषु्ट आिण मूखर्पणाचा िवचार करतात. ही गोष्ट सुध्दा वाईटच आहे हे
िवचार मरणाकडे नेतात. 4जो 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. 6माणूस मेल्यानतंर त्याचे प्रेम. त्याचा द्वेष,
मत्सर हे सवर् जाते. आिण मेलेला माणूस पृथ्वीवर घडणाऱ्या गोष्टीत
कधीच भाग घेणार नाही. 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. 8चांगले कपडे घाला आिण चांगले
िदसा. 9प्रेम 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. 10प्रत्येक 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. 11मी या आयषु्यात
योग्य नसलेल्या आणखीही काही गोष्टी पािहल्या. सगव्व्यांत 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. 12पुढच्या क्षणी काय घडणार आहे ते माणसाला कळत नाही.
तो जाव्व्यात अडकलेल्या माश्यासारखा असतो. माशालाही काय
घडणार आहे ते माहीत नसते. तो सापव्व्यात अडकलेल्या पक्ष्यासारखा
असतो. पक्ष्यालाही पुढे काय घडणार आहे ते माहीत नसते. त्याच प्रमाणे
माणूसही अचानक घडणाऱ्या वाईट गोष्टीच्या सापव्व्यात अडकतो.
13मी या आयषु्यात शहाणपणाची गोष्ट करणार माणूस पािहला. आिण ते
मला फार महात्वाचे वाटते. 14थोडे लोक असलेले एक लहान शहर
होते. एक महान राजा त्या शहरािवरुध्द लढला आिण त्याने त्याचे सनै्य
त्या शहराभोवती ठेवले. 15पण त्या शहरात एक िवद्धान होता. तो
िवद्धान गरीब होता. पण त्याने आपल्या शहाणपणाचा उपयोग शहर
वाचवण्यासाठी केला. सगळे काही संपल्यानतंर लोक त्या गरीब
माणसाला िवसरुन गेले. 16पण 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 िवद्धान माणसाने शांतपणे उच्चारलेले काही शब्द हे मूखर्
राजानेओरडून सांिगतलेल्या शब्दांपेक्षा चांगले असतात. 18शहाणपण हे
यधु्दातल्या तलवारी आिण भाले यापेक्षा चांगले असते. पण एक मूखर्
अनेक चांगल्यांचा नाश करू शकतो.

योडचा मेलेल्या माशा सगव्व्यांत चांगल्या अत्तरालासुध्दा
वाईट वास आणतात. त्याचप्रमाणे थोडासा मूखर्पणा खूपशा
शहाणपणाचा आिण सन्मानाचा नाश करू शकतो. 2 िवद्धान

माणसाचे िवचार त्याला योग्य िदशेने नेतात. पण मूखार्चे िवचार त्याला
अयोग्य िदशेकडे नेतात. 3मूखर् त्याचा मूखर्पणा रस्त्यावरून जात
असतानासुध्दा दाखवतो. तेव्हा तो मूखर् आहे हे सवार्ंना िदसते. 4तुमचे
विरष्ठ तुमच्यावर रागावले आहेत म्हणून तुम्ही तुमची नोकरी सोडू नका.
जर तुम्ही शांत रािहलात आिण मदत केलीत तर तुम्ही तुमच्या
घोडचुकाहीदरुुस्त करू शकाल. 5मी आयषु्यात जे काही पािहले त्यात
ही एक गोष्ट आहे आिण ती योग्य नाही. राजे लोक करतात तशी ती एक
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चूक आहे. 6मूखार्ंना महत्वाची जागा िदली जाते आिण श्रीमतंांना
िबनमहत्वाच्या जागा िदल्या जातात. 7 जे लोक नोकर व्हायच्या
लायकीचे असतात त्यांना घोडचावरून जाताना मी पािहले आिण जे
लोक राजे व्हायच्या योग्यतेचे होते त्यांना मूखार्बरोबर गुलामासारखे
जाताना मी पािहले. 8जो माणूस खड्डा खणतो, तो त्याच खड्ड्यात पडू
शकतो. जो माणूस िंभत पाडून टाकतो त्याला साप चावण्याची शक्यता
असते. 9जो 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. 10पण 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 िवद्धाव माणसाचे शब्द स्तुतीला पात्र
ठरतात. पण मूखार्चे शब्द त्याचा नाश ओढवतात. 13मूखर् माणूस मूखर्
गोष्टींनी सुरुवात करतो. शेवटी तर तो वेडचासारख्या गोष्टी सांगायला
लागतो. 14मूखर् 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. 15मूखर् माणूस घरी
जाण्याचा रस्ता शोधून काढण्याइतका हुशार नसतो म्हणून त्याला
आयषु्यभर कष्ट उपसावे लागतात. 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. 17पण राजा जर चांगल्या घराण्यातूनआलेला 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. 18जर
एखादा माणूस कामाच्या बाबतीत खूप आळशी असेल तर त्याचे घर
गळायला लागेल आिण त्याचे छत कोसळून पडेल. 19लोकांना खायला
आवडते, आिण द्राक्षारस (मद्य) आयषु्य आनदंी करतो. पण पसैा अनेक
समस्यांची उकल करतो. 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.

िजथे िजथे जाल ितथे तुम्ही चांगल्या गोष्टी करा.तुम्ही ज्या
चांगल्या गोष्टी कराल त्या तुमच्याकडे परत येतील.
2तुमच्याकडे जे काही आहे त्याची वेगवेगव्व्या िठकाणी

गंुतवणूक करापृथ्वीवर कोणत्या वाईट गोष्टी घडतील त्याची तुम्हाला
कल्पना नसते. 3तुम्ही पुढील गोष्टीबद्दल खात्री बाळगा. जर ढग पाण्याने
भरलेले असतील तर ते पृथ्वीवर पाऊस पाडतील. झाड जर उत्तरकेडे
वा दिक्षणेकडे पडले तर ते िजथे पडते ितथेच राहते. 4पण काही
गोष्टीिवषयी 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. 5वाऱ्याची ि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. 8तुम्ही ि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. 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.

तरुणपणीच वृध्दापकाळाचे वाईट िदवस येण्याआधी, “मी
माझे आयषु्य वाया घालवले”असे तुम्ही म्हणण्याचे िदवस
येण्याआधी आपल्या िनमार्त्याची आठवण ठेवा. 2सूयर्, चंद्र

आिण तार ेतुमच्या नजरलेा िदसणाल 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. 4तुम्हाला नीट ऐकूही येणार नाही.
तुम्हाला रस्त्यावरचा गोंधळ ऐकू येणार नाही. धान्य दळताना येणारा
जात्याचा आवाज देखील तुम्हाला शांत वाटेल. बायकांची गणी तुम्ही ऐकू
शकणार नाही. पण साध्या पक्ष्याच्या गाण्याचा आवाजसुध्दा तुम्हाला
सकाळी जाग आणील. कारण तुम्ही झोपू शकणार नाहीत. 5तुम्हाला
उंचावरच्या िठकाणांची भीती वाटेल. तुमच्या वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक
लहान वस्तूला अडखळून तुम्ही पडाल अशी तुम्हाला भीती वाटेल.
बदामाच्या झाडांवरील फुलासारखे तुमचे केस पांढर ेहोतील. तुम्ही
चालताना नाकतोडयासारखे स्वत:ला ओढाल. तुमची जगण्याची
इच्छानाहीशी होईल आिण नतंर तुम्ही तुमच्या कायमच्या घरी (कबरते)
जाल. शोक करणार ेलोकअत्यसंस्कारासाठी रस्त्यावर जमा होतील
आिण तुमचे प्रेत स्मशानात नेतील. 6तरुण असेपयर्ंत तुमच्या
िनमार्त्याची आठवण ठेवा. चंदेरी दोर तुटण्याआधीआिण सोनेरी भांडे
फुटण्याआधी, तळाशी फुटलेल्या काचेच्या भांडचासारखे तुमचे आयषु्य
िनरुपयोगी होण्याआधी, िविहरीवर ठेवलेले दगडी झाकण फुटून आत
पडून िनरुपयोगी होते तसे तुमचे आयषु्य िनरुपयोगी होण्याआधी.
7तुमचे शरीर मातीपासून िनमाण 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.
8सगव्व्या गोष्टी इतक्या िनरथर्क आहेत. गुरू म्हणतात की हे सगळे
म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. 9गूरू अितशय शहाणे होते. त्यांनी त्यांचे
शहाणपण लोकांना िशकवायला वापरले. गुरूनी 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. 13आता या पुस्तकांतिलिहलेल्या सवर् गोष्टींकडून तुम्ही काय
िशकणार आहात? माणसाला करता येण्यासारखी सवार्ंत महत्वाची गोष्ट
म्हणजे देवाला मान देणे आिण त्याच्या आज्ञा पाळणे. का? 14कारण
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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शलमोनाचे सवार्ंत संुदर गीत 2 चंुबनांनी मला झाकून टाक
कारण तुझे प्रेम द्राक्षरसापेक्षा चांगले आहे. 3तुझ्या अत्तराचा
खूप चांगला वास येत आहे, पण तुझे नाव मात्र उत्तम

अत्तरापेक्षाही गोड आहे. त्यामुळेच तरुणी तुझ्यावर प्रेम करतात. 4मला
तुझ्याबरोबर ने. आपण पळून जाऊ.राजाने मला त्याच्या खोलीत
नेले.आम्ही आनदंोत्सव करु आिण तुझ्यासाठी आनिंदत होऊ. तुझे प्रेम
द्राक्षारसापेक्षा चांगले आहे हे लक्षात ठेव. तरुणी तुझ्यावर योग्य
कारणासाठी प्रेम करतात. 5यरुशलेमच्या मुलींनो, मी काळी आिण संुदर
आहे. मी तेमान आिण शलमोनाच्या तबंंूसारखी काळी आहे. 6मी ि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 स्वत:चीकाळजी
घेता आली नाही. 7मी 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 8तू
खूप संुदर स्त्री आहेस. काय करायचे ते तुला नक्कीच माहीत आहे.
मेंढ्यांच्या मागे मागे जा. तुझ्या लहान बकऱ्यांना मेंढपाळाच्या तबंंूजवळ
खाऊ घाल. 9फारोचा रथ ओढणाऱ्या घोड्यांना घोडीजशी उद्दीिपत
करते त्यापेक्षाही जास्त तू मला उद्दीिपत करतेस.त्या घोडड्यांच्या
चेहेऱ्यांच्या बाजंूवर आिण गळ्यात संुदर अलकंार आहेत. 10 हे
तुझ्यासाठी केलेले अलकंार: डोक्याभोवतीचा सोन्याचा पट्टा आिण
चांदीच्या हार. 11तुझे संुदर गाल सोन्याने अलकृंत केले आहेत. तुझा
गळा चांदीच्या अलकंारांनी संुदर िदसत आहे. 12माझ्या अत्तराचा वास
िबछान्यावर लवंडलेल्या राजापयर्ंत जातो. 13माझ्या वक्षस्थळांमध्ये
रात्रभर िवसावलेला माझा िप्रयकर माझ्या गळ्यात असलेल्या संुगधी
द्रव्याच्या िपशवीसारखा आहे 14माझा िप्रयकर एन - गेदीमधील
द्राक्षाच्या मळ्याजवळील मेंदीच्या फुलांच्या गुच्छा सारखा आहे.
15 िप्रये, तू िकती संुदर आहेस! तू फारच संुदर आहेस. तुझे डोळे
कबुतरासारखे आहेत. 16 िप्रयकरा, तू सुध्दा सुस्वरुप आहेस आिण
मोहक आहेस. आपला िबछाना िकती आल्हाददायक आिण सुखावह
आहे. 17आपल्या घराच्या तुळ्या गधंसरुच्या लाकडाच्या आहेत.
छताचे वासे देवदारुच्या लाकडाची आहे.

मी शारोनाचे कंुकुमपुष्य (गुलाबपुष्प) आहे. दरीतले कमलपुष्प
आहे. 2 िप्रये इतर िस्त्रयांमध्ये तू काट्यांतल्या
कमलीपुष्पासाखी आहेस. 3 िप्रयकरा इतर पुरुषांमध्ये तू

रानटी झाडांमध्ये असलेल्या सफरचंदाच्या झाडासारखा आहेस.मला
माझ्या िप्रयकराच्या सावलीत बसायला आवडते. त्याचे फळ मला गोड
लागते. 4माझ्या सख्याने मला द्राक्षारसाच्या घरात आणले. माझ्यावर
प्रेम करायची त्याची इच्छा होती. 5मनुका देऊन माझ्यात शक्ती आणा.
सफरचंद खाऊ घालून मला ताजेतवाने करा. कारण मी प्रेमज्वराने
अशक्त झाले आहे. 6माझ्या सख्याचा डावा बाहू माझ्या मस्तकाखाली
आहे आिण त्याच्या उजव्या बाहूने त्याने मला धरले आहे.
7यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो मला वचन द्या. तुम्हाला वनातील हिरणींची
आिण रानमृगांची शपथ घालून िवनवते की माझी तयारी होईयपर्ंतप्रेम
जागृत करु नका. 8मी माझ्या सख्याचा आवाज ऐकते. तो येत आहे
डोंगरावरुन उड्या मारत, टेकड्यांवरुन बागडत येत आहे. 9माझा
िप्रयकर मृगासारखा, हिरणाच्या पाडसासारखा आहे. आमच्या िंभतीच्या
पिलकडे उभ्या असलेल्या, िखडकीतून डोकावणाऱ्या,
झरोक्यातूनपहाणाऱ्या माझ्या िप्रयकराला बघा. 10माझा िप्रयकर

माझ्याशी बोलतो, “िप्रये, हे संुदरी ऊठ आपण दरू जाऊ या!” 11बघ
आता िहवाळा संपला आहे. पाऊस आला आिण गेला. 12 शेतात फुले
उमलली आहेत, आता गाण्याचे िदवस आले आहेत. ऐक कबूतर ेपरतली
आहेत. 13अिंजराच्या झाडावर अिंजर लागले आहेत व वाढत आहेत.
बहरलेल्या द्राक्षवेलींचा गधं येत आहे. िप्रये, संुदरी, ऊठ आपण आता दरू
जाऊ या.” 14माझ्या 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.
15आमच्यासाठी कोल्ह्यांना पकडा. लहान कोल्ह्यांनी द्राक्षाच्या
मळ्यांचा नाश केला आहे. आता आमचे द्राक्षाचे मळे फुलले आहेत.
16माझा िप्रयकर माझा आहे आिण मी त्याची. माझा सखा
कमलपुष्पांवर जगतो. 17 जेव्हा िदवस शेवटची घटका मोजतो आिण
सावल्या लांब पळून जातात िप्रयकरा पवर्ताच्या
कड्यावरच्याहिरणासारखा िंकवा लहान हिरणासारखा परत फीर.

रात्रीच्या वेळी मी माझ्या िबछान्यात माझे प्रेम असलेल्या
पुरुषाला मी शोधते. मी त्याला शोधले पण तो मला सापडला
नाही. 2मी आता उठेन. मी शहराभोवती िफरने. मी रस्त्यांवर

आिण चौकांत माझे प्रेम असलेल्या पुरुषाला शोधीन. मी त्याला शोधले
पण मला तो सापडला नाही. 3शहरात पहारा देणाऱ्या पहारकेऱ्यांना मी
सापडले. मी त्यांना िवचारले, “माझे प्रेम असलेल्या पुरुषाला तुम्ही
पािहलेत का?” 4मी 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. 5यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो, रानहिरणी आिण
मृगी यांच्या साक्षीने मला वचन द्या. मी जो पयर्ंत तयार होत नाही तो
पयर्ंत प्रेम जागवू नका, प्रेम जागृत करु नका. 6खूप लोकांच्या
समूहाबरोबर वाळवंटातूनयेणारी ही स्त्री कोण आहे? गधंरस व ऊद आिण
इतर धूवािसक द्रव्ये गाळल्यानतंर होणाऱ्या घुरासारखे त्यांच्या मागे
धुळीचे लोट उडत आहेत. 7ही 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 स्वत:साठी प्रवासी खचुीर् तयार
केली. लाकूड लबानोनहून आणले. 10चांदीचे खांब केले. पाठ सोन्याची
केली. बठैक जाभळ्या रगंाच्या कापडाने मढंवली. त्यावर यरुशलेमच्या
िस्त्रयांनी प्रेमाने कलाकुसर केली. 11 िसयोनेच्या िस्त्रयांनो, बाहेर या,
आिण राजा शलमोनाला पाहा. ज्या िदवशी त्याचे लग्र झाले, ज्या िदवशी
तो खूप आनदंी होता, त्या िदवशी त्याच्या आईने त्याच्या मस्तकावर
ठेवलेला मुकुट पाहा.

ि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. 2तुझे दात तुकतीच
आंघोळ करुन आलेल्या बकऱ्या सारखे आहेत. त्या सवर् जुळ्यांना जन्म
देतात आिण त्यांच्या पकैी कुणीही आपले बाळ गमावलेले नाही. 3तुझे
ओठ लाल रगंाच्या रशेमाच्या धाग्याप्रमाणे आहेत. तुझे मुख संुदर आहे.
घंुगटाखाली तुझ्या कपाळाच्या दोन बाजू डािंळबाच्या दोन फोडींप्रमाणे
आहेत. 4तुझी मान दािवदाच्या मनोऱ्याप्रमाणे बारीक आिण लांब आहे.
त्या मनोऱ्यांच्या िंभती बलशाली सिैनकांच्या एक हजार ढालींनी
शोिंभवंत केल्या होत्या. 5तुझी वक्षस्थळे कमलपुष्पांत चरत असलेल्या
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जुळ्या हिरणश्रावकासारखी आहेत, मृगीच्या जुळ्या पाडसासारखी
आहेत. 6 िदवस शेवटच्या घटका मोजत आहेत आिण सावल्या दरू
पळत आहेत. तेवढ्या वेळात मी त्या गधंरसाच्या उदाच्या पवर्तावर
जाईन. 7 िप्रये, तू सगळीच फार संुदर आहेस. तुझ्यात कुठेही काहीही
दोष नाही. 8लबोनान 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. 9माझ्या िप्रये, माझ्या
वधू, तू मला उद्दीिपत बनवतेस. फक्त तुझ्या एका डोळ्याने, तुझ्या
गळ्यातल्या हारातील एका रत्नाने तू माझे हृदय चोरले आहेस.
10माझ्या िप्रये, माझ्या वधू तुझे, प्रेम फार संुदर आहे. तुझे प्रेम
द्राक्षारसापेक्षा चांगले आहे. तुझ्या अत्तराचा वास इतर सुगधंी द्रव्यापेक्षा
चांगला आहे. 11माझ्या वधू, तुझ्या ओठातून मध गळतो. तुझ्या
िजभेखाली मध आिण दधू आहे. तुझ्या कपड्यांना अत्तरासारखा गोड
सुवास आहे. 12माझ्या िप्रये, माझ्या वधू, तू कुलुपबदं केलेल्या
बागेसारखी शुध्द आहेस. तू बिंदस्त तळ्यासारखी, कारजं्यासारखी
आहेस. 13तुझे अवयव डािंळबाने आिण इतर फळांनी सवर् प्रकारच्या
सुगधंी पदाथार्ंनी, मेंदी, 14जटामासी, केशर, वेखडं व दालिचनी
इत्यादींनी भरलेल्या बागेसारखे आहेत. तुझे अवयव उदाची झाडे,
गधंरस व अगरु व इतर सुगधंी झाडांनी भरलेल्या बागेसारखे आहेत.
15तू बागेतल्या कारजं्यासाखी, ताज्या पाण्याच्या िविहरीसारखी,
लबानोनच्या पवर्तावरुन वाहात जाणाऱ्या पाण्यासारखी आहेस.
16उत्तरकेडच्या 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.

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.िप्रय िमत्रांनो, खा,

प्या. प्रेमाने धंुद व्हा. 2मी 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.” 4पण माझ्या
िप्रयकराने फटीतून हात घातलाआिण माझे हृदय त्याच्यासाठी हेलावले.
5माझ्या िप्रयकराला दार उघडायला मी उठले. माझ्या हातातून गधंरस
गळत होता. इतर सुवािसक द्रव्ये माझ्या बोटांतून कुलुपाच्या कडीवर
गळत होती. 6मी 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. 7शहरावर पहारा करणाऱ्या
पहारकेऱ्यांना मी िदसले. त्यांनी मला मारले, इजा केली. िंभतीवरच्या
पहारकेऱ्यांनी माझा अगंरखा घेतला. 8यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो! मी
तुम्हाला सांगते, जर तुम्हाला माझा िप्रयकर िदसला, तर त्याला सांगा
की मी प्रेमिवव्हळ झाले आहे. 9संुदर िस्त्रये! तुझा िप्रयकर इतर
िप्रयकरांहून वेगळा कसा? तो इतर िप्रयकरांपेक्षा चांगला आहे का?
म्हणूनच तू आम्हाला वचन द्यायला सांगत आहेस का? 10माझा िप्रयकर
उन्हाने काळवंडला आहे व तेजस्वी िदसतो. तो दहा हजार माणसात
उठून िदसेल. 11 त्याचे मस्तक शुध्द 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. 16होय, यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो, माझा

िप्रयकर खूप हवाहवासा वाटणारा आहे. त्याचे तोंड सवार्ंत गोड आहे.
तोच माझा िप्रयकर, तोच माझा सखा आहे.

संुदर िस्त्रये! तुझा िप्रयकर कुठे गेला आहे? आम्हाला सांग
म्हणजे आम्ही त्याला शोधण्यात तुला मदत करु शकू. 2माझा
िप्रयकर त्याच्या बागेत गेला. मसाल्याच्या फुलांच्या ताटव्यात

गेला. तो बागेत खाऊ घालायला आिण कमलपुष्पे गोळा करायला गेला.
3मी माझ्या िप्रयकराची आहे. तो माझा आहे. कमलपुष्पात खाऊ
घालणारा तोच माझा िप्रयकर आहे. 4 िप्रये तू ितरझा नगरीप्रमाणे संुदर
आहेस. यरुशलेमसारखी आल्हाददायक आहेस आिण तटबदंी
असलेल्या शहरासारखी भयकंर आहेस. 5माझ्याकडे बघू नकोस! तुझे
डोळे मला उद्दीिपत करतात. लहान बकऱ्या िगलाद पवर्ताच्या उतरावरुन
नाचत खाली जातात तसे तुझे केस लांब आिण मोकळे आहेत. 6तुझे
दात नुकत्याच आंघोळ करुन आलेल्या बकरीसारखे पांढर ेशुभ्र आहेत.
त्या सगळ्या जुळ्यांना जन्म देतात आिण त्यांच्यापकैी एकीचेही बछडे
दगावलेले नाही. 7बुरख्याखाली असलेली तुझी कानिशले डाळींबाच्या
फोडींसारखी आहेत. 8 ितथे कदिचत 60 राण्या आिण 80
दासीअसतील आिण तरुण िस्त्रया अगिणत असतील. 9पण 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. 10ती तरुण स्त्री कोण आहे? ती
पहाटेप्रमाणे चमकते आहे, ती चंद्रासारखी संुदर आहे. सूयार्सारखी
तेजस्वी आहे आिण आकाशातल्या सनै्याप्रमाणे भयकंर आहे. 11मी
आक्रोडाच्या राईतून दरीतली फळे बघायला गेले. द्राक्षाच्या वेली
फुलल्या आहेत का, डाळींबाना कळ्या आल्या आहेत का, ते बघायला
गेले. 12मला काही कळायच्या आतच माझ्या आत्म्याने मला राजाच्या
लोकरथात ठेवले. 13शुलािमथ, परत ये, परत ये. म्हणजे आम्ही तुला
बघू शकू, ती म्हानेम नाच करीत असताना टक लावून का तू
शुलिमथकडे पहात आहेस?

राजाकन्ये, त्या चपलांमधे तुझे पाय संुदर िदसतात.
कलाकाराने केलेल्या दािगन्यासारखा तुझ्या माड्यांचा बांक
आहे. 2तुझी बेंबी गोल कपासारखी आहे, ती द्राक्षारसािशवाय

कधीही िरकामी नसो. तुझे पोट सभोवती कमलपुष्ये ठेवलेल्या गव्हाच्या
राशीसारखे आहे. 3तुझी वक्षस्थळे तरुण हिरणीच्या जुळ्या
पाडसांसारखी आहेत. 4तुझी मान हिस्तदतंी मनोऱ्यासारखी आहे. तुझे
डोळे बाथ रिब्बमच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या हेशबोनच्या
तळ्यांसारखे आहेत. तुझे नाक दमास्कसकडे बघणाऱ्या लबानोनच्या
मनोऱ्यासारखे आहे. 5तुझे मस्तक कामेर्लसारखे आहे आिण तुझ्या
मस्तकावरचे तुझे केस रशेमासारखे आहेत. तुझे लांब मोकळे केस
राजालासुध्दा बांधून ठेवतात. 6तू िकती संुदर आहेस! िकती
आल्हाददायक आहेस! संुदर, आनदं देणारी तरुण स्त्री! 7तू उंच आहेस,
नारळाच्या झाडासारखी उंच आहेस. आिण तुझे वक्ष त्या झाडावर
लागलेल्या फळांच्या घोसासारखे आहेत. 8मला त्या झाडावर चढून
त्याच्या फांद्यांना धरायला आवडेल.तुझी वक्षस्थळे द्राक्षाच्या
घोसासारखी आिण तुझ्या श्वासाचा सुगधं सफरचंदासारखा असू दे.
9तुझे तोंड सवार्त उंची द्राक्षारसाप्रमाणे सरळ माझ्या प्रेमाकडे
वाहणाऱ्या, झोपलेल्याच्या ओठांत जाणाऱ्या द्राक्षारसाप्रमाणे असू दे.
10मी माझ्या िप्रयकराची आहे आिण मी त्याला हवी आहे. 11 िप्रयकरा,
ये आपण शोतावर जाऊ. आपण खेड्यात रात्र घालवू. 12आपण
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. 13पुत्रदात्रीचा 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 तर मी
तुझे चंुबन घेईन आिण त्यात काही गरै आहे असे कुणीही

म्हणणार नाही. 2मी तुला माझ्या आईच्या घरात घेऊन जाईन. िजने
मला िशकवले ितच्या खोलीत मी तुला नेईन. मी तुला माझ्या
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डाळींबांपासून बनवलेले मसाल्यांनी यकु्त असे मद्य देईन. 3 त्याचा डावा
बाहू माझ्या डोक्याखाली आहे आिण त्याचा उजवा बाहू मला धरत आहे.
4यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो, मला वचन द्या. माझी तयारी होईपयर्ंत प्रेमाला
जागवू नका, चेतवू नका. 5वाळवंटातून, िप्रयकराच्या अगंावर रलेत
येणारी ही स्त्री कोण आहे?मी तुला सफरचंदाच्या झाडाखाली उठवले,
िजथे तुझ्या आईने तुला प्रसवले, िजथे तुझा जन्म झाला तेथे. 6तू
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. 7प्रेमाला 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.
8आम्हाला 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? 9ती जर िंभत असती
तर आम्ही ितच्याभोवती चांदीची मिहरप उभारली असती. ती जर दार
असती तर ितच्या भोवती आम्ही देवदारुची फळी ठेवली असती. 10मी
िंभत आहे आिण माझी वक्षस्थळे माझे मनोर ेआहेत. आिण तो माझ्या
बाबतीत पूणर् समाधानी आहे. 11शलमोनचा बाल हामोनला एक द्राक्षाचा
मळा होता. त्याने माणसांना मळ्याचे प्रमुख नेमले आिण प्रत्येकाने
1000 शेकेल चांदीच्या मूल्याइतकी द्राके्ष आणली. 12शलमोना, तू तुझे
1000 शेकेलठेवून प्रत्येकाला त्याने आणलेल्या द्राक्षाच्या मोबदल्यात
200 शेकेल दे. पण मी माझा स्वत:चा द्राक्षाचा मळा मात्र ठेवणार आहे.
13तू इथे या बागेत बस. िमत्र-मिैत्रणी तुझा आवाज ऐकत आहेत. मलाही
तो ऐकू दे! 14माझ्या िप्रयकरा, तू लवकर चल. मसाल्याच्या पवर्तावरील
हिरणासारखा वा तरुण हिरणासारखा हो.
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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. 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. 3गाय आपल्या मालकाला
ओळखते. गाढवालासुध्दा, आपला मालक आपल्याला कोठे खायला
देणार ते, कळते. पण इस्राएल लोक मला जाणत नाहीत. माझ्या
लोकांना काही समजत नाही.” 4इस्राएल 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 का करावी लागावी? मी
तुम्हाला िशक्षा केली तरी तुम्ही सुधारत नाही. तुम्ही माझ्यािवरूध्द बडं
करीतच राहता. सध्या प्रत्येकाचे डोके व हृदय कमकुवत झाले आहे.
6तुमच्या पायापासून डोक्यापयर्ंत शरीराच्या प्रत्येक अवयवावर जखमा,
घाव व वाहते व्रण आहेत. त्या वाहत्या व्रणीची तुम्ही काळजी घेतली
नाही. तुमच्या जखमा तेल सोडून नरम केल्या नाहीत आिण त्यावर
पट्टीही बांधली नाही. 7 “तुमच्या देशाचा नाश झाला आहे. तुमची शहरे
जाळली गेली आहेत. तुमच्या शत्रूंनी तुमचा देश काबीज केला आहे.
सनै्यांनी एखादा देश उद्ध्वस्त करावा तशी तुमची भूमी झाली आहे.
8सीयोनची मुलगी (यरूशलेम) द्राक्षांच्या बागेतील िरकाम्या
खोपटाप्रमाणे झाली आहे. ितची अवस्था काकडीच्या शेतातील जुन्या
घराप्रमाणे झाली आहे. शत्रूने पराभूत केलेल्या नगराप्रमाणे ती िदसते.”
9सवर् शिक्तमान परमेश्वराने काही लोकांना िजवंत ठेवले नसते तर सदोम
अथवा गमोरा ह्या शहरांप्रमाणे आपला संपूणर् नाश झाला असता.
10सदोमच्या 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. 12तुम्ही 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. 14तुमच्या 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 हातरक्ताने माखले आहेत. 16 “शुिचभर् ूत
व्हा. स्वच्छ व्हा. तुमची दषु्कृत्ये थांबवा. मला वाईट गोष्टी बघायच्या
नाहीत. चुकीचे वागू नका. 17चांगल्या गोष्टी करायला िशका. दसुऱ्यांशी
न्यायाने वागा. जे दसुऱ्यांना के्लष देतात त्यांना शासन करा. अनाथ
मुलांना मदत करा. िवधवांना साहाय्य करा.” 18परमेश्वर 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 तुम्हाल प्राप्त होतील. 20माझे म्हणणे न ऐकणे हे
माझ्यािवरूध्द जाण्यासारखे होईल आिण शत्रू तुमचा नाश करले.”स्वत:
परमेश्वराने या गोष्टी सांिगतल्या. 21 देव म्हणतो, “यरूशलेमेकडे पाहा. ही
नगरी माझ्यावर श्रध्दा ठेवणारी आिण माझ्या मताप्रमाणे वागणारी होती.
आताच ितला असे वारांगनेप्रमाणे वागायला काय झाले? आता ती माझ्या
म्हणण्याप्रमाणे वागत नाही. यरूशलेमला प्रामिणक 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.
23तुझे 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.” 24यामुळे प्रभू,
सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा सामथ्यर्वान ईश्वर म्हणतो, “माझ्या
शत्रूंनो, मी तुम्हाला िशक्षा करीन. तुम्ही मला जास्त त्रास देऊ शकणार
नाही. 25चांदी स्वच्छ करण्यासाठी लोक एक रसायन वापरतात. मी
तसेच करीन आिण तुझी दषु्कृते धुवून काढीन. मी तुझ्यातील सवर्
िनरथर्क गोष्टी काढून टाकीन. 26सुरूवातीला 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. 28पण सवर् गुन्हेगारांचा आिण पापी
लोकांचा नाश होईल. (हे लोक परमेश्वराचे ऐकणार ेनाहीत.)
29भिवष्यात, ज्या ओकच्या झाडांची लोक पूजा करतात व ज्या खास
बागांमध्ये जाऊन मूतीर्ंची पूजा करतात, त्या झाडांची व बागांची लोकांना
लाज वाटेल. 30असे होण्याचे कारण तुम्ही त्या पाने गळून जाणाऱ्या
ओकच्या झाडांप्रमाणे िंकवा पाणी नसल्याने सुकत चाललेल्या
बागांप्रमाणे व्हाल. 31बलाढ्य 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.

आमोजचा मुलगा यशया याला यहुदा व यरूशलेम यांच्या बद्दल
दृष्टान्त झाला. 2 शेवटच्या िदवसात, परमेश्वराचे मिंदर
असलेला डोंगर सवर् डोंगरांपेक्षा उंच होईल. तो टेकड्यांपेक्षा

उंच उचलला जाईल. सवर् देशांतील लोक तेथे जातील. 3पुष्कळ लोक
तेथे जातील. ते म्हणतील, “आपण परमेश्वराच्या डोंगरावर जाऊ या.
आपण याकोबच्या 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. 4नतंर सवर्
देशांतील लोकांचा न्याय देवच करील. देव माणसा-माणसांतील वाद
िमटवील. लोक लढण्यासाठी शस्त्र वापरणार नाहीत. लोक भाल्यांचे
कोयते करतील. लोक एकमेकांिवरूध्द लढणार नाहीत. इत:पर यधु्दाचे
िशक्षण िदले जाणार नाही. 5याकोबच्या वंशजांनो, या आपण
परमेश्वराच्या प्रकाशातून चालू या. 6तुम्हाला 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.
7दसुरीकडून आणलेल्या सोन्याचांदीने तुमचा देश भरलेला आहे.
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तुमच्याकडे खूप खिजने आहेत. असंख्य घोडे व रथ आहेत. 8तुमचा
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. 11गिर्वष्ठांचा गवर्
गळून पडेल आिण ते शरिंमदे होऊन माना खाली घालतील. अशा वेळी
फक्त परमेश्वरच ताठ मानेने उभा असेल. 12परमेश्वराने एक िदवस
िनिश्चत केला आहे. त्या िदवशी परमेश्वर गिर्वष्ठ व फुशारक्या मारणाऱ्या
लोकांना िशक्षा करील. मग त्या लोकांचे महत्व कमी होईल. 13जरी 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 मनोर ेआिण उंच भक्कम िंभतीप्रमाणे असले
तरी देव त्यांना िशक्षा करील. 16 हे गिर्वष्ठ लोक ताशीर्शहूनयेणाऱ्या 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. 18सवर् मूतीर् (खोटे देव) नाहीशा होतील. 19लोक
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. 21मग परमेश्वराला व त्याच्या सामथ्यार्ला िभऊन
सवर् कडेकपारीत लपतील. हे सवर् परमेश्वराने घडवून आणलेल्या
भूकंपाच्या वेळी घडून येईल. 22जर तुम्हाला स्वत:चे 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. 2तो

(देव) वीरांचा व मोठ्या योध्द्यांना दरू करील. न्यायासनावर बसणार,े
भोंद ूसंदेष्टे, मांित्रक व तथाकिथत वडीलधारी मडंळी इत्यादीनां
दसुरीकडे नेऊन ठेवील. 3 देव सिैनक शासक व शासनकत्तेर् 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. 5प्रत्येकजण
दसुऱ्यािवरूध्द उभा राहील, लहान थोरांचा मान राखणार नाहीत व
सामान्य प्रितिष्ठतांचा आदर करणार नाहीत.” 6 त्या वेळी एखादा उठेल
व आपल्या घरातील एकाद्या भावाला पकडेल व त्याला म्हणेल
“तुझ्याजवळ अगंरखा आहे, तर मग ह्या िवध्वंस झालेल्या अवशेषांवर
तूच नेता होशील.” 7पण तो भाऊ उभाराहील 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 िवरूध्द आहे. परमेश्वराच्या तेजस्वी डोळ्यांना हे सवर्
स्पष्टपणे िदसत आहे. 9चुकीची 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 स्वत:ला आपत्तीत लोटले आहे. 10सज्जनांना सांगा की
त्यांचा उत्कषर् होईल. सत्कृत्यांचे फळ त्यांना िमळेल. 11पण दजुर्नांची
काही धडगत नाही. त्यांना खूप त्रास होईल. त्यांच्या दषु्कृत्यांची त्यांना
सजा िमळेल. 12लहान बालके मोठ्यांचा पराभव करतील. अबलांचे
राज्य येईल. माझ्या लोकांनो, तुमच्या मागर्दशर्कांनी तुम्हाला योग्य
मागार्पासून परावृत्त केले व चुकीच्या मागार्ने नेले. 13परमेश्वर स्वत:च
लोकांचा न्यायिनवाडा करील. 14वडीलधारी मडंळी व नेते यांनी

केलेल्या कृत्यांिवरूध्द परमेश्वर न्याय देईल.परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही
लोकांनी द्राक्षांची बाग(यहुदा) जाळली आहे. तुम्ही गिरबांच्या वस्तू
बळकावल्या व स्वत:च्या घरात भरल्या. 15माझ्या लोकांना दखुवायचा
अिधकार तुम्हाला कोणी िदला? गिरबांना धुळीत िमळवायचा तुम्हाला
काय हक्क आहे?” माझा प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला.
16परमेश्वर 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.” 17माझा 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. 19कणर्भूषणे, तोडे, बुरखे, 20गळपट्टे, पायातल्या
साखळ्या, कमरपट्टे, अत्तरांच्या बाटल्या, ताईत, िवशेष प्रकारच्या
21अगंठ्या, नथी, 22 उंची रशेमी वस्त्रे, शेले व शाली, बटवे, 23आरसे,
सुती वस्त्रे फेटे, लांब शाली काढून घेईल. 24आता 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 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 स्वत: िमळवू. फक्त तू आमच्याशी
लग्न कर. तुझे नाव आम्हाला लावू दे. कृपया आमच्या अब्रूचे

रक्षण कर.” 2ह्याच 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. 4सीयोनमधील िस्त्रयांचे रक्त परमेश्वर धुवून टाकील.
यरूशलेमलाही परमेश्वर िनमर्ळ करील. देव न्यायीपणाचा आत्मा वापरून
योग्य न्याय करील आिण प्रत्येक गोष्ट जळणाऱ्या आत्म्याद्वार ेशुध्द
करील. 5ह्यावेळी आपण आपल्या लोकांच्या पाठीशी उभे आहोत हे देव
िसध्द 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.

मी माझ्या िमत्रासाठी (देवासाठी) गाणे गाईन. हे गाणे, माझ्या
िमत्राच्या द्राक्षमळ्याच्या (इस्राएलच्या) प्रेमासंबधंी
असेल.माझ्या िमत्राचा द्राक्षमळा अितशय सुपीक जिमनीत

होता. 2माझ्या ि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. 4माझ्या
द्राक्षमळ्यासाठी मी आणखी काय करू शकलो असतो? मला जे करणे
शक्य होते ते सवर् मी केले मी चांगल्या िपकाची आशा केली पण पीक
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वाईट आले. असे का झाले? 5आता 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. 6मी 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.” 7सवर्शिक्तमान 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. 8अिजबात जागा िशल्लक राहणार नाही
अशारीतीने घराला घर व शेताला शेत जोडणाऱ्यांना तुमचा िधक्कार
असो. परन्तु परमेश्वर तुम्हाला िशक्षा करील. असे हे तुम्हाला देशात
एकाकी राहण्यास भाग पाडेपयर्ंत चालू राहील. 9सवर्शिक्तमान
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.” 11लवकर उठून नशा आणणाऱ्या पेयाच्या
शोधास लागणाऱ्यांनो तुमचा िधक्कार असो. तुम्ही मद्यापानाने धंुद होऊन
रात्री उिशरापयर्ंत जागत राहता. 12मद्य, 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. 13परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या लोकांना पकडून
नेले जाईल. का? कारण ते समजदार नाहीत. त्यांच्यातील उच्चपदस्थांची
उपासमार होईल. त्यांतील बहुसंख्य तहानेने तळमळतील. 14पण ती
सवर् मोठी माणसे मरतील व (िशओल) अधोलोकात अिधक भर पडेल.
मृत्य ुआपला अजस्त्र जबडा पसरले आिण ते सवर् लोक खाली
अधोलोकात जातील.” 15लोक हीनदीन होतील. गिर्वष्ठ माणसांच्या
माना खाली जातील. 16सवर्शिक्तमान 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
स्वत:ला फार चलाख समजतात. त्यांना वाटते आपण फार बुिध्दमान
आहोत. 22मद्य िपण्यात त्यांची प्रिसध्दी आहे आिण मद्याचे िमश्रण
करण्यात ते तरबेज आहेत. 23जर त्यांना पसेै चारले तर गुन्हेगारालाही
ते माफ करतील पण ते सज्जनांना प्रामिणकपणे न्याय िमळू देणार नाहीत.
24अशा 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. 26पाहा! 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. 27शत्रू
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. 30मग ते “िंसह” समुद्रगजर्ना करतात.
बिंदवासातील लोकांची नजर खाली वळते. त्यांच्या डोळ्यांपुढे अधंकार
पसरतो. अधंकारािशवाय तेथे काहीच असत नाही. सवर् प्रकाश या
अधंकारातच लुप्त होतो.

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. 5मी 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
शुध्द नाहीत.तरीसुध्दा 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.”
8नतंर मला माझ्या परमेश्वराचा आवाज ऐकू आला. परमेश्वर म्हणाला,
“मी कोणाला पाठवू! आमच्यासाठी कोण जाईल?”मग मी म्हणालो, “हा
मी तयार आहे, मला पाठव.” 9नतंर परमेश्वर म्हणाला, “जा आिण ह्या
लोकांना सांग: ‘काळजीपूवर्क ऐका पण समजून घेऊ नका. काळजीपूवर्क
पाहा पण िशकू नका.’ 10लोकांना 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 बरे
होतील.” 11नतंर 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.” 12परमेश्वर लोकांना दरू पळवून लावील ह्या
देशात खूप मोठी ओसाड जमीन तयार होईल. 13पण 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.

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
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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, 6आपण 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. 8आता एफ्राइम
(इस्राएल) एक राष्ट्र  आहे पण 65 वषार्ंनी ते राष्ट्र  म्हणून राहाणार नाही.
तेव्हा, जोपयर्ंत रसीन हा दमास्कसचा राजा आहे 9आिण 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.” 10परमेश्वर आहाजशी बोलतच रािहला
11परमेश्वर म्हणाला, “ह्या सवर् गोष्टी खऱ्या आहेत हे िसध्द करण्यासाठी
तू काही िनशाणी मागून घे. तू तुला हवी असलेली िनशाणी माग. ती
िनशाणी पाताळातून येवो अगर आकाशातून.” 12पण 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 स्वत:हून िचन्ह देईल.”त्या कुमािरकेकडे पाहाती
गभर्वती आहे. ती मुलाला जन्म देईल. ती त्याचे नाव इम्मानुएल ठेवील.
15इम्मानुएल मध व लोणी खाईल. अशा रीतीने जगत असतानाच
ह्यातूनच तो चांगले करावे व वाईट सोडावे हे िशकेल. 16पण तो चांगल्या
वाईट गोष्टीतील फरक कळण्याइतका मोठा होण्याआधी एफ्राइम
(इस्राएल) व िसरीया हे वरैाण बनलेले असतील.“तुला आता त्या दोन
राजांची भीती वाटते. 17पण 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 तुझ्यािवरूध्द लढण्यास भाग पाडील.
18 “त्यावेळी परमेश्वर ‘माशा’ व ‘मध माश्यांना’ बोलावील.
19वाळवटांतील झऱ्याजवळच्या खडकाळ दऱ्यांत, झाडांझुडपांत व
पाणथळ जागांत ते आपला तळ ठोकतील. 20परमेश्वर 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. 23आता ह्या देशातील भूमीवर एक हजार
द्राक्षवेली असलेले द्राक्षमळे आहेत. प्रत्येक द्राक्षवेलीची िकमतं एक हजार
चांदीची नाणी एवढी आहे. 24पण 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.”

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.’)” 2साक्षीदार

म्हणून िवश्वास टाकता येईल अशा काही लोकांना मी गोळा केले. (ते होते
उिरया हा याजक व यबरखे्याचा मुलगा जखऱ्या) त्यांच्या समोरच मी
िलिहले. 3नतंर मी संदेष्ट्र ीशी समागम केला. ती गभर्वती होऊन ितला
पुत्र झाला. “परमेश्वराने मला त्याचे नाव महेर-शालाल-हाश-बज असे
ठेवण्यास सांिगतले. 4कारण तो मुलगा ‘आई-बाबा’ असे बोलायला
लागण्यापूवीर्च देव दमास्कसची व शोमरोनची सवर् धनसंपत्ती काढून

अश्शूरच्या राजाला देईल.” 5पुन्हा एकदा परमेश्वर माझ्याशी बोलला.
6माझा प्रभु, म्हणाला, “हे लोक संथ वाहणार ेिशलोहाचे पाणी
नाकारतात. ते रसीन व रमाल्याचा पुत्र (पेकह) यांच्या सहवासात आनदं
मानतात. 7पण 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. 8नदीचा 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.” 9सवर् राष्ट्र ांनो, यधु्दाची तयारी करा, तुम्ही पराभूत व्हाल,
दरुवरच्या सवर् देशांनो, ऐका! लढाईची तयारी करा, तुमचा पराभव
होईल. 10लढण्याचे बेत करा, ते िसध्दीस जाणार नाहीत. तुम्ही तुमच्या
सनै्याला हुकूम करा, पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. का?
कारण देव आमच्या पाठीशी आहे. 11परमेश्वर माझ्याशी त्याच्या महान
सामथ्यार्िनशी बोलला ‘मी ह्या लोकांच्या मागार्ने जाऊ नये. असे
परमेश्वराने मला बजावले. परमेश्वर म्हणाला, 12 “दसुर ेत्यांच्यािवरूध्द
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.” 13सवर्शिक्तमान परमेश्वर हाच
असा आहे की त्याचे भय मानावे. त्याचाच फक्त आदर करावा. त्यालाच
फक्त पिवत्र मानावे. 14तु 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.) 16यशया
म्हणाला, “करार करा व त्यावर िशक्कामोतर्ब करा माझ्या िशकवणकुीचे
भिवष्यकाळासाठी जतन करा. माझ्या िशष्यांसमोर हे करा. 17तो करार
असा:परमेश्वराने आपल्याला मदत करावी म्हणून मी वाट पाहीन.
याकोबच्या 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.” 19काही 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 करणारे
मृतांची मदत घेतात. सजीवांनी मृतांची मदत का घ्यावी? 20तुम्ही
ि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.) 21तुम्ही चुकीच्या आज्ञांचे पालन कराल तर देशावर
संकटे येतील आिण उपासमार होईल. लोकांची उपासमार झाल्यावर
लोक संतापतील व ते राजा आिण त्याचे देव ह्यांच्यािवरूध्द बोलू
लागतील. मग मदतीसाठी देवाकडे पाहतील. 22जर 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.

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.
2आता 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”

यशया 7:4 340 यशया 9:2
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ि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. 4असे 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. 5लढाईत वापरलेला
प्रत्येक बूट आिण रक्ताळलेला प्रत्येक गणवेश ह्यांचा नाश होईल. ह्या
गोष्टींची होळी केली जाईल. 6असामान्य 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 सदाचार आिण प्रामािणक
न्यायबुध्दीने राज्य करील.सवर्शिक्तमान परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल
अितशय प्रेम आहे. ह्या प्रेमापोटीच ह्या सवर् गोष्टी घडून येतील.
8याकोबाच्या (इस्त्राएलच्या) लोकांिवरूध्द माझ्या परमेश्वराने आज्ञा
िदली आहे. ती खरी ठरले. 9मग 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 इस्राएलिवरूध्द उठवील. 12परमेश्वर 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.) 16लोकांचे नेतृत्व करणार ेत्यांना
चुकीच्या मागार्ने नेतात आिण त्यांच्या मागून जाणाऱ्या लोकांचा नाश
होतो. 17सवर्च लोक पापी आहेत. म्हणून परमेश्वर तरूणांवर प्रसन्न नाही
आिण परमेश्वर त्यांच्या िवधवांवर व अनाथांवरही दया करणार नाही. ते
सवर् देव सांगतो त्याच्या िवरूध्द 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. 19सवर्शिक्तमान परमेश्वर रागावला आहे
म्हणून सवर् भूमी जाळली जाईल. सवर् माणसेही त्यात जाळली जातील.
कोणीही आपल्या भावाला वाचिवण्याचा प्रयत्न करणार नाही. 20माणसे
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 स्वत:चेच 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. 3कायदे करणाऱ्यांनो, तुम्हाला तुमच्या कृत्याचा
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. 6पापे 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. 8कदािचत् आपण िंजकलेल्या आिण त्याच्या
हुकमतीखाली असलेल्या प्रदेशांच्या राजांचा अश्शूर येथे िनदेर्श करत
असेल. अश्शूर स्वत:शीच म्हणतो, ‘माझे सवर् राजपुत्र राजेच नाहीत का?
9कालनो शहर ककर् मीश शहरासारखे, हमाथ अपार्दसारखे व शोमरोन
दमास्कससारखे आहे. 10मी त्या दषु्ट राज्यांचा पराभव केला आिण
आता मी त्यांच्यावर सत्ता गाजिवतो. त्यांच्या पूजेच्या मूतीर्
यरूशलेममधील व शोमरोनमधील मूतीर्पेक्षा चांगल्या आहेत. 11मी
शोमरोनचा व तेथील मूतीर्चा पराभव केला. तसेच मी यरूशलेमचे
करीन.”‘ 12सीयोनचा 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. 13अश्शूरचा
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. 14पक्ष्याच्या घरट्यातून
एखाद्याने सहज अडंी काढून घ्यावीत त्याप्रमाणे माझ्या ह्या दोन हातांनी
ह्या सवंचीर् 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 व सामथ्यर्वान आहे. एखाद्या माणसाने एखादी काठी
उचलून ितने एखाद्याला िशक्षा करावी व त्याबद्दल काठीने स्वत:ला त्या
माणसापेक्षा शे्रष्ठ व सामथ्यर्वान समजावे, तसेच हे आहे. 16अश्शूर
स्वत:ला 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. 17इस्राएलचा प्रकाश (देव) अग्नीप्रमाणे
होईल. पिवत्र देव ज्वालेप्रमाणे होईल. तण व काटेकुटे प्रथम जाळणाऱ्या
आग्रीप्रमाणे तो असेल. 18नतंर 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. 19हाताच्या 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 श्रध्दा ठेवायला िशकतील. 21याकोबचे हे
रािहलेले वंशज पुन्हा सामथ्यर्शाली देवाला अनुसरतील.
22समुद्रकाठच्या 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. 23माझा प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
िनिश्चत ह्या संपूणर् प्रदेशाचा नाश घडवून आणील. 24माझा प्रभू,
सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या सीयोनवासीयांनो, अश्शूरला
घाबरू नका. िमसरने पूवीर् तुम्हाला जसे हरिवले होते तसेच अश्शूर
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तुम्हाला हरवील. जणू काही अश्शूर तुम्हाला काठीने मारील. 25पण
थोड्या काळात माझा राग शांत होईल. अश्शूरने तुम्हाला िदलेली िशक्षा
मला पुरशेी वाटेल.” 26पूवीर् 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 27अश्शूर 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. 28अश्शूरचे 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. 30बाथ
गल्लीम, मोठ्याने ओरड, लईशा, ऐक, अनाथोथ, मला उत्तर दे.
31मदमेनाचे रिहवासी पळत आहेत. गेबीमचे रिहवासी लपून बसत
आहेत. 32ह्या िदवशी सनै्य नोब येथे मुक्काम करील आिण
यरूशलेममधील टेकडी सीयोन िहच्यािवरूध्द लढण्याची तयारी करील.
33लक्ष द्या. आपला प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर, प्रचंड वृक्ष (अश्शूर)
कापून टाकील. आपल्या सामथ्यार्च्या बळावर देव हे करील. शे्रष्ठ व
प्रितिष्ठत लोकांचे महत्व तो कमी करील. 34परमेश्वर त्याच्या कुऱ्हाडीने
जगंल तोडील आिण लबानोनमधील प्रचंड वृक्ष (प्रितिष्ठत लोक)
कोसळतील.

इशायाच्या बंुध्याला (वंशाला) अकुंर (मूल) फुटून वाढू
लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुळाची असेल. 2परमेश्वराचा
आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सुज्ञपणा,

समजूत, मागर्दशर्न आिण सामथ्यर् देईल. हा आत्मा परमेश्वराला जाणून
घेण्यास व श्रध्दा ठेवण्यास त्या मुलाला िशकवील. 3परमेश्वराचे 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. 4तो 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. चांगलुपणा व प्रामािणकपणा ह्या
मुलाला सामथ्यर् देईल. ते त्याचे संरक्षक कवच असतील. 5 त्याने दषु्टांना
मारायचे ठरिवले, तर त्याच्या आजे्ञने त्यांना ठार मारले जाईल.
चांगलुपणा 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. 7गायी 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. 8तान्हे
मूलसुध्दा नागाच्या वारूळाजवळ खेळू शकेल. ते सापाच्या िबळात
त्याचा हात घालू शकेल. 9ह्या 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, द्रिक्षण
ि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. 14पण 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. 15पूवीर् 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. 16ह्यामुळे अश्शूरमध्ये मागे रािहलेल्या त्याच्या लोकांना
अश्शूर सोडून जाता येईल. हे देवाने िमसरमधून इस्राएली लोकांना बाहेर
काढले, त्या वेळे प्रमाणेच असेल.

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.
3तारणाच्या झऱ्यातून तुम्ही पाणी घ्या म्हणजे सुखी व्हाल आिण
म्हणाल, “परमेश्वराची स्तुती असो. त्याच्या नावाची उपासना करा.
त्याच्या करणीची मािहती लोकांना सांगा.” 4 म्हणजे सुखी व्हाल आिण
म्हणाल, “परमेश्वराची स्तुती असो. त्याच्या नावाची उपासना करा.
त्याच्या करणीची मािहती लोकांना सांगा.” 5परमेश्वराचे स्तुितस्तोत्र गा
कारण त्याने महान कायर् केले आहे. देवबाद्दल ही वातार् सवर् जगात
पसरवा सवर् लोकांना हे कळू द्या. 6सीयोनवासीयांनो, तुम्ही गजर करा.
कारण इस्राएलचा एकमेव पिवत्र देव समथर्पणे तुमच्यामध्ये आहे. तेव्हा
आनदंी व्हा.

आमोजचा मुलगा यशया ह्याला देवाने बाबेलोनबद्दल
द:ुखदायक 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.” 3 देव पुढे म्हणाला, “मी त्या लोकांना
इतरांपासून वेगळे केले आहे. मी स्वत: 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. 5दरूच्या 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.” 6परमेश्वराने ठरिवलेला खास िदवस जवळ आला आहे. तेव्हा
आक्रोश करा व शोक करा शत्रूकडून तुमची लूट होण्याची वेळ जवळ येत
आहे. सवर् शिक्कतमान देव हे घडवून आणील. 7लोकांचे धयैर् गळेल.
त्यांची भीतीने गाळण उडेल. 8प्रत्येक माणूस भेदरलेला असेल. बाळंत
होत असलेल्या स्त्रीप्रमाणे िभतीने त्यांच्या पोटात गोळा उठेल. त्यांची
तोंडे अग्रीप्रमाणे लाल होतील. सवार्ंच्याच तोंडावर ही कळा पाहून ते
आश्चयर्चकीत होतील. 9पाहा 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. 10आकाश 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. 12दिुर्मळ सोन्याप्रमाणे चांगले लोकही
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थोडेच राहतील आिण शुध्द सोन्याहून त्यांची िंकमत जास्त असेल.
13माझ्या 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. 15पण 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. 20पण
बाबेलोनचे सौंदयर् िटकणार नाही. भिवष्यकाळात लोक तेथे राहणार
नाहीत. अरब आपले तबंू तेथे ठोकणार नाहीत. मेंढपाळ मेंढ्या चारण्यास
तेथे येणार नाहीत. 21वाळवंटातील जगंली प्राण्यांिशवाय तेथे कोणी
राहणार नाही. बाबेलोनमधील घर ेओस पडतील. वटवाघुळांची व
घुबडांची तेथे वस्ती असेल. बोकडांच्या रूपातील िपशाच्चे त्या घरात
खेळतील. 22बाबेलोनच्या भव्य आिण संुदर इमारतीतून रानकुत्री आिण
लांडगे केकाटतील, बाबेलोन नष्ट होईल. त्याचा शेवट जवळ आला आहे.
मी त्याचा नाश लांबणीवर टाकू देणार नाही.”

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. 2इतर 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. 3परमेश्वर
तुमचे कष्ट कमी करून सुख व आराम देईल. पूवीर् तुम्ही गुलाम होता.
लोक तुम्हाला राबवून घेत. पण परमेश्वर तुमचे कष्ट नाहीसे करील. 4 त्या
वेळी बाबेलोनच्या राजाबद्दलचे हे गाणे तुम्ही म्हणायला लागाल, राजा
आमच्यावर राज्य करीत.असताना नीचपणे वागत होता, पण आता
त्याची सत्ता नष्ट झाली. 5परमेश्वर 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.
7पण आता संपूणर् देशाला स्वास्थ्य िमळाले आहे. देश शांत आहे. लोक
उत्सव, समारभं करू लागले आहेत. 8तू 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.” 11तुझा 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. 12तू प्रभात ताऱ्याप्रमाणे
होतास, पण आता तू आकाशातून खाली पडला आहेस. पूवीर् सवर् राष्ट्र े
तुझ्यापुढे नेहमीच वाकत होती, पण आता तू संपला आहेस. 13तू
नेहमीच स्वत:ला सांगायचास, “मी परात्पर देवासारखा होईन. मी
आकाशात उंच जाईन. देवाच्या तांरागणाच्यावर उच्चस्थानी मी माझे
िंसहासन स्थापन करीन. मी पिवत्र साफोन डोंगरवरच्या देवसभेत बसून
देवांना भेटीन. 14मी मेघांवर आरोहण करून वेदीवर जाईन. मी परात्पर
देवासारखा होईन.” 15पण तसे घडले नाही. तू देवाबरोबर आकाशात

गेला नाहीस. तुला अधोलोकात, पाताळात आणले गेले. 16लोक
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? 17ज्याने 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?”
18पृथ्वीवरील प्रत्येक राजा वभैवात मरण पावला, प्रत्येकजण
आपापल्या थडग्यात िवसावा घेत आहे. 19पण, 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. 20इतर खूप राजे
मृत्यू पावले, व आपापल्या थडग्यात िवसावले पण तुला त्यांच्यात जाता
येणार नाही. का? कारण तू स्वत:च्याच देशाचा िवध्वंस केलास.
स्वत:च्याच 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. 22सवर्शिक्तमान
परमेश्वर म्हणाला, “मी स्वत: त्या लोकांिवरूध्द लढण्यास उभा राहीन.
मी प्रिसध्द शहर बाबेलोनचा नाश करीन. मी सवर् बाबेलोन वासीयांचा
नाश करीन. त्यांची मुले, नातवंडे, परतवंडे ह्यांचा नाश करीन.” हे सवर्
स्वत: परमेश्वर बोलला. 23परमेश्वर 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. 24सवर्शिक्तमान परमेश्वराने
वचन िदले आहे. परमेश्वर म्हणाला, “मी वचन देतो, मी सांिगतल्याप्रमाणे
गोष्टी घडून येतील. मी योजल्याप्रमाणे सवर् होईल. 25मी 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. 26माझ्या 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. 28 राजा आहाजच्या
मृत्यूच्या वषीर्च ही शापवाणी झाली. 29पलेशेथ 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. 30पण 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. 31नगरच्या
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.

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.
3मवाबमधील सवार्ंनी घरादारातील सवार्ंनी काळे कपडे घातले आहेत व
ते रडत आहेत. 4 हेशबोन व एलाले येथील लोक एवढ्यामोठ्याने रडत
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आहेत की त्यांचा आवाज दरूच्या याहसा शहरापयर्ंत ऐकू येत आहे.
एवढेच काय पण सिैनकही गभर्गळीत होऊन भीतीने कापत आहेत.
5मवाबच्या 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. 6पण िनम्रीमाचे पाणी आटले
आहे. सवर् झाडेझुडपे वाळली आहेत. कोठेच िहरवेपणा नाही. 7 म्हणून
लोक स्वत:ची संपत्ती गोळा करून मवाब सोडतात. ते ही संपत्ती घेऊन
वाळंुजच्या खाडीपलीकडे जातात. 8मवाबमध्ये सगळीकडे रडणे ऐकू
येत आहे. लांब असलेल्या एग्लाइममधील लोक रडत आहेत आिण बरै-
एिलममध्येही आक्रोश सुरू आहे. 9दीमोनचेपाणी 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. 2मवाबच्या िस्त्रया अणोर्न

नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न करतील. त्या मदतीसाठी सरैभरै धावतील.
त्यांची िस्थती, घरटे मोडल्यामुळे जिमनीवर पडलेल्या िचमुकल्या
पाखराप्रमाणे 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.”
4मवाबमधील 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. 5नतंर
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. 6आम्ही मवाबवासीयांच्या गवार्िवषयी व
अहकंारिवषयी 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. 10कारमेलमध्ये (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. 12मवाबवासी त्यांच्या प्राथर्नास्थळी
जाऊन प्राथर्ना करण्याचा प्रयत्न करतील, पण काय घडले ते त्यांना
िदसेल. ते इतके दबुर्ल झालेले असतील की प्राथर्ना करण्याची शक्ती
त्यांच्यात नसेल.” 13मवाबबद्दलच्या ह्या गोष्टी परमेश्वराने बऱ्याच वेळा
सांिगतल्या. 14आिण आता परमेश्वर म्हणतो, “तीन वषार्ंत सवर् लोक
आिण लोक ज्या वस्तंूचा अिभमान बाळगत होते, त्या सवर् वस्तू नाहीशा
होतील. तेथे अगदी थोडे लोक उरतील.”

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. 2लोक 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. 6तो 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.
8लोक, स्वत:च्या 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 होतीत्याप्रमाणे ती शहर ेहोतील. पूवीर् इस्राएली लोकांना येताना
पाहून तेथे राहणार ेलोक पळून गेले. भिवष्यात परत एकदा देश ओस
पडेल. 10असे 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. 12समुद्राच्या गजर्नेप्रमाणे येणारा पुष्कळ
लोकांचा आक्रोश ऐक. ते मोठ्याने रडत आहेत. लाटा एकमेकीवर
आदळून उठणाऱ्या आवाजाप्रमाणे हा आक्रोश आहे. 13लोकांची
ि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.

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. 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. 4परमेश्वर मला म्हणाला,
“माझ्यासाठी तयार केलेल्या िठकाणी मी असेन.मी शांतपणे ह्या गोष्टी
घडताना पाहीन. 5उन्हाळ्यातील प्रसन्न िदवशी दपुारी लोक िवश्रांती
घेत असतील. (उन्हाळा असल्यामुळे पाऊस अिजबात नसेल. फक्त
सकाळी दव असेल.) 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.)

ि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
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ि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. 4प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “मी
िमसरला कठोर शासकाच्या हातात देईन. एक सामथ्यर्वान राजा
िमसरवर राज्य करील. 5नाईल नदी कोरडी पडेल. समुद्र आटतील.”
6सवर् नद्यांच्या पाण्याला दगुर्ंध येईल. सवर् कालवे सुकतील आिण
िमसरमधील पाणी नाहीसे होईल. पाणवनस्पती कुजून जातील.
7नदीकाठची 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. 10पाण्यावर बांध
बांधणाऱ्यांना काम न रािहल्याने ते सुध्दा कष्टी होतील. 11 “सोअनचे नेते
मूखर् आहेत. फारोचे ‘शहाणे सल्लागार’ चुकीचा सल्ला देतात. हे नेते
स्वत:ला शहाणे समजतात. ते म्हणतात की आम्ही पूवीर्च्या
राजघराण्यातील आहोत. पण ते स्वत:ला 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.
13सोअनाच्या नेत्यांना मूखर् बनिवले गेले आहे. नोफाचे नेते खोट्या
गोष्टींवर िवश्वास ठेवतात. म्हणून ते सवर् िमसरला चुकीच्या मागार्ने नेतात.
14परमेश्वराने नेत्यांना गोंधळात टाकले आहे. ते स्वत:भरकटतात 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. 17यहुद्यांच्या 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. 18ह्या वेळेला िमसरमधील पाच शहरंातील लोक यहुद्यांची कनान
भाषा बोलतील. त्या पाच शहरांपकैी एका शहराचे नाव “ईर-हरसे”
असेल.ह्या शहरांत राहणार ेलोक सवर् शिक्तमान परमेश्वरला
अनुसरण्याची शपथ वाहतील. 19 तेव्हा िमसरच्या मध्यावर
परमेश्वरासाठी एक वेदी असेल. व परमेश्वरािवषयी आदर दाखिवण्यासाठी
िमसरच्या सीमेवर एक स्मारक उभारले जाईल. 20सवर्शिक्तमान
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.
22परमेश्वर ि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. 25सवर्शिक्तमान 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!”

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. 4अश्शूरचा 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.” 6समुद्रकाठी राहणारे
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?”

बाबेलोनबद्दल (समुद्राजवळचे वाळवंट) देवाचा शोक
संदेश.वाळवंटातून काहीतरी येत आहे. नेगेबच्या
वाळवंटातून येणाऱ्या वादळाप्रमाणे ते आहे. भयकंर देशातून

ते येत आहे. 2काहीतरी भयकंर घडणार असल्याचा दृष्टान्त मला होत
आहे. िवश्वासघातकी तुझ्यािवरूध्द 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. 3भयकंर 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. 4मी िंचताग्रस्त आहे आिण भीतीने
थरथर कापत आहे. माझी प्रसन्न संध्याकाळ काळरात्र बनली आहे.
5लोकांना वाटते सार ेकाही ठीक चालले आहे. लोक म्हणत आहेत
“जेवणाची तयारी करा. खा. प्या.” त्याच वेळी ितकडे सिैनक म्हणत
आहेत “टेहळणीदार ठेवा. सेनािधकाण्यांनो, उठा व ढाली सज्ज करा.”
6माझा प्रभू मला म्हणाला, “जा आिण ह्या शहराचे रक्षण करण्यासाठी
पहारकेऱ्याची नेमणूक कर. तो जे जे पाहील त्याची त्याने वदीर् द्यावयास
हवी. 7जर त्या रखवालदाराने घोडेस्वारांच्या रांगा, गाढवे िंकवा उंट
पािहले तर त्याने अितशय काळजीपूवर्क चाहूल घेतली पािहजे.” 8मग
एके िदवशी रखवालदाराने इशारा िदला. िसहनंाद करून रखवालदार
म्हणाला, “हे प्रभु! रोज मी टेहळणी बुरूजावरून टेहळणी करीत असतो.
रोज रात्री माझा खडा पहारा असतो. 9पण 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 0यशया म्हणाला, “माझ्या लोकांनो, सवर्शिक्तमान परमेश्वराने,
इस्राएलच्या देवाने जे मला ऐकवले, ते मी तुम्हाला सांिगतले.
खळ्यातील धान्याप्रमाणे तुम्ही झोडपले जाल.” 11दमुािवषयीचा 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 याव मग िवचारा.”
13अरिेबयािवषयी शोक संदेशददानीर्च्या 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. 16ह्या 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.

दृष्टान्ताच्या दरीिवषयी शोक संदेश.लोकहो, तुमचे काय
िबघडले आहे? तुम्ही घराच्या छपरावर का लपला आहात?
2पूवीर् हे शहर फार गजबजलेले होते. येथे गलबलाट होता
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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. 3तुझे 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.” 5परमेश्वराने 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. 7तुझ्या 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.
9दावीदाच्या शहरांच्या िभतींना भगदाडे पडायला सुरवात होईल. आिण
तुम्हाला ती स्पष्टपणे िदसतील. 10मग तुम्ही घरांची मोजदाद कराल
आिण तुम्ही घरांचे दगड तटाची भगदाडे बुजवायला वापराल. 11पाणी
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. 13पण 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.
14सवर्शिक्तमान परमेश्वराने सांिगतलेल्या ह्या गोष्टी मी स्वत: 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. 15माझ्या
प्रभूने, सवर्शिक्तमान परमेश्वराने मला सांिगतले, ‘राजप्रासादातील
कारभारी शेबना याच्याकडे जा. तो राजवाड्याचा कारभार पाहतो.
16 राजप्रासादातील त्या नोकराला जाब िवचार, ‘येथे काय करीत
आहेस? तुझ्या कुटंुबातील कोणाचे येथे दफन केले आहे का? तू येथे
थडगे का खणीत आहेस?”यशया म्हणाला, “हा माणूस पाहा, हा स्वत:चे
थडगे महत्वाच्या जागी खणत आहे. खडक फोडून तो स्वत:चे थडगे
खणत आहे.” 17 “हे माणसा, परमेश्वर तुला िचरडून टाकील. परमेश्वर
तुझा लहानसा चेंडू करून तुला दसुऱ्या मोठ्या देशात िभरकावून देईल.
18 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.
23अितशय 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)

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.) 2समुद्रकाठी राहणाऱ्या लोकांनो,
द:ुखाने 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. 4सीदोन,
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 द:ुख होईल. 6गलबतांनो, तुम्ही ताशीर्शला माघारी जाणे
बर!े समुद्रकाठी राहणाऱ्या लोकांनी िखन्न व्हायला पािहजे. 7पूवीर् तुम्ही
सोरमध्ये मजा केली. आरभंापासून त्या शहराची वाढ होत आहे. त्या
शहरवासीयांनी उपजीिवकेसाठी दरूवर प्रवास केला आहे. 8सोर शहराने
पुष्कळ नेते िदले. तेथील व्यापारी म्हणजे जणूराजपुत्रच. व्यापाऱ्यांना
सगळीकडे मान िमळतो. मग सोरिवरूध्द कट कोणी रचला? 9ही
सवर्शिक्तमान परमेश्वराचीच करणी होती. त्याने सोरचे महत्व कमी
करायचे ठरिवले. 10ताशीर्शच्या गलबतांनो, तुम्ही स्वदेशी परत जाणे
योग्य. लहान नदी जशी पार करतात, तसा समुद्र पार करा. तुम्हाला
आता कोणीही अडवणार नाही. 11परमेश्वराने आपला हात समुद्रापयर्ंत
पसरला आहे. सोरिवरूध्द लढण्यासाठी तो राज्यांना गोळा करीत आहे.
त्याने, ताशीर्शचे सुरिक्षत िठकाण सोर नष्ट करण्याची कनानला आज्ञा
िदली आहे. 12परमेश्वर 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. 13मग 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 यधु्दस्तभं उभारले. संुदर घरातील सवर् चीजवस्तू
सिैनकांनी लुटल्या. अश्शूरांनी बाबेलोनला जगंली जनावरांना
राहण्यायोग्य बनिवले. त्यांनी बाबेलोनला पूणर्पणे उजाड केले.
14ताशीर्शच्या गलबतांनो, तुमचे सुरिक्षततेचे िठकाण-सोर-हे नष्ट केले
जाणार आहे म्हणून तुम्ही शोक करा. 15सत्तर वषेर् सोर शहराला लोक
िवसरून जातील. (हा एका राज्याच्या कारिकदीर् इतका कालखडं आहे.)
सत्तर वषार्ंनतंर सोरची िस्थती पुढील गाण्यातील वेश्येसारखी असेल.
16पुरूषांच्या िवस्मरणात गेलेल्या वारांगने, तुझी सारगंी उचल आिण
शहरातील रस्त्यातून फीर. सारगंीवर सुरले गाणे वाजव. तुझे गाणे पुन्हा
पुन्हा म्हण. म्हणजे लोकांना तुझी आठवण होईल. 17सत्तर वषार्ंनतंर
परमेश्वर सोरबद्दल फेरिवचार करील. आिण आपला िनणर्य देईल. तेथे
परत व्यापार सुरू होईल. ती पृथ्वीवरील सवर् देशांची वारांगना होईल.
18पण ि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.

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. 3सवर् 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.
5ह्या देशातील लोकांनी देशाला ओगंळ केले. हे कसे झाले? देवाच्या
िशकवणकुी िवरूध्द जाऊन त्यांनी चुकीचे आचरण केले. देवाचे िनयम
त्यांनी मानले नाहीत. पूवीर् लोकांनी देवाबरोबर करार केला पण ती
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त्यांनीच मोडला. 6ह्या देशात राहणार ेलोक दषु्कृत्यांचे धनी आहेत.
म्हणून देवाने हा देश नष्ट करायचा पण केला. लोकांना िशक्षा होईल.
फारच थोडे वाचतील. 7द्राक्षवेली सुकत चालल्या आहेत. नवीन मद्य
खराब आहे. पूवीर् लोक सुखी होते. पण आता तेच लोक द:ुखी झाले
आहेत. 8लोकांचे आनदंप्रदशर्न थांबले आहे. सगळे आनदंदात थांबले
आहेत. सांरगीतून आिण डफातून उठणार ेआनदंसंगीत बदं पडले आहे.
9लोक 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. 11बाजारात लोक अजूनही मद्याची मागणी करतात पण
त्यात पूवीर्चा आनदं नाही. सगळीच मजा गेली आहे. 12सवर्त्र पडझड
झाली आहे. वेशीसुध्दा कोलमडून पडल्या आहेत. 13सुगीच्या काळात,
लोक जतैूनची फळे झाडावरून पाडतात. पण काही झाडावर राहतातच.
अनेक देशांमध्ये असलेल्या ह्या देशाचे देखील असेच होईल.
14वाचलेले 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.” 16जगाच्या 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 िवरूध्द िवश्वासघातकी उठले आहेत. व त्यांना त्रास
देत आहेत. 17ह्या देशात राहणाऱ्या लोकांवर येणार ेसंकट मला िदसत
आहे. त्यांची भीती, त्यांच्या पुढे असलेले खाचखळगे व सापळे मला
िदसतात. 18लोकांना 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. 19धरणीकंप होऊन जमीन दभुगेंल.
20पृथ्वीला 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. 22खूप राजे एकत्र जमतील आिण त्यांना तुरंूगात
टाकले जाईल. पण शेवटी, बऱ्याच काळानतंर, त्यांना न्याय िदला
जाईल. 23यरूशलेममधील सीयोन पवर्तावर परमेश्वराचे राज्य असेल.
त्या देवाचे तेज नेत्यांना िदसेल. त्याच्या तेजापुढे चंद्र ओशाळेल आिण
सूयार्ला लाज वाटेल.

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. 2तू 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. 3बलाढ्य
राष्ट्र ातील लोक तुला मान देतील. कू्रर राष्ट्र ांतील शहर ेतुला घाबरतील.
4परमेश्वरा, 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.
5शत्रू 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. 6 त्या वेळेस, सवर्शिक्तमानपरमेश्वर, डोंगरावरील सवर्
लोकांना मेजवानी देईल. मेजवानीत उत्कृष्ट अन्नपदाथर् व उंची मद्य
असेल. मांस कोवळे व चांगल्या प्रतीचे असेल. 7सध्या बुरख्याने सवर्
राष्ट्र े आिण लोक झाकून गेले आहेत. हा बुरखा म्हणजेच “मृत्यू” होय.

8पण मृत्यूवर पूणर्पणे मात करता येईल आिण परमेश्वर माझा प्रभू,
प्रत्येक चेहऱ्यावरचा, प्रत्येक अश्रू पुसून टाकील. पूवीर् त्याच्या लोकांनी
द:ुख भोगले पण देव पृथ्वीवरचे द:ुख 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.” 10परमेश्वराचे सामथ्यर् ह्या डोंगरावर असल्याने
मवाबचा पराभव होईल. परमेश्वर कचऱ्याच्या िढगातील गवताच्या
काडीप्रमाणे शत्रूला पायाखाली तुडवील. 11पोहणाऱ्या माणसाच्या
हाताप्रमाणे परमेश्वर स्वत:चा 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. 12लोकांनी
बांधलेल्या उंच िंभती व सुरिक्षत जागा परमेश्वर पाडून टाकून धुळीला
िमळवील.

त्या वेळेस, यहुदात, लोक पुढील गाणे म्हणतील परमेश्वराने
आम्हाला तारण िदले आहे. भक्कम तटबदंी व पुरशेी
संरक्षणव्यवस्था असलेले आमचे शहर अभेद्द आहे. 2 वेशी

उघडा म्हणजे देवाची चांगली िशकवण मानणार ेसज्जन लोक आत प्रवेश
करतील. 3परमेश्वरा, 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. 5पण परमेश्वर उद्दाम शहराचा नाश करील, आिण तेथील लोकांना
िशक्षा करील. परमेश्वर ते मोठे शहर धुळीला िमळवील. 6नतंर दीनदबुळे
त्याचे भग्नावशेष पायाखाली तुडवतील. 7प्रामािणकपणा हे सज्जनांचे ब्रीद
असते. सज्जन सत्याच्या सरळ मागार्ने जातात, आिण देवा तू तो मागर्
सुकर व सुलभ करतोस. 8पण परमेश्वरा, तू न्याय कसा करतोस ते
बघण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. आमचे आत्मे तुला व तुझ्या नांवाला
कायम स्मरणात ठेवू इिच्छतात. 9प्रत्येक 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. 10पापी 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. 11पण 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. 12परमेश्वरा, आम्ही तडीस नेलेल्या सवर् गोष्टी तूच
आमच्यासाठी केल्या आहेस तेव्हा आम्हाला शांती दे. 13परमेश्वरा, 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. 15तुझ्या आवडत्या राष्ट्र ाला तू
मदत केलीस. इतर लोकांना त्या राष्ट्र ाचा पराभव करण्यापासून
थांबिवलेस. 16परमेश्वरा, संकटात असताना लोक तुझे स्मरण करतात.
तू िशक्षा केल्यास लोक मनात तुझा धावा करतात. 17परमेश्वरा, आम्ही
तुझ्याबरोबर नाही. प्रसूित वेदना होऊन रडणाऱ्या स्त्रीसारखे आम्ही
आहोत. ती वेदनेने िवव्हळते. 18 त्याचप्रमाणे आम्हाल वेदना आहेत.
आम्ही जन्म देतो पण तो फक्त वाऱ्याला. आम्ही जगासाठी नवीन लोक
तयार करत नाही. आम्ही देशासाठी तारण आणत नाही. 19परतंु
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.” 20माझ्या लोकांनो,
आपापल्या खोल्यांत जा. दार ेलावून घ्या. थोडा्या वेळ खोलीतच लपून
बसा. देवाचा राग शांत होईपयर्ंत लपून राहा. 21परमेश्वर दषु्कृत्यांबद्दल
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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 स्वत: परमेश्वर, त्या बागेची िनगा राखीन. मी योग्य वेळी
बागेला पाणी देईन. रात्रंिदवस मी त्या बागेची राखण करीन. कोणीही
बागेची नासधूस करणार नाही. 4मी रागवलेलो नाही, पण यधु्द झाले
आिण बागेभोवती कोणी काटेरी कंुपण घातले तर मी तेथे जाऊन ते नष्ट
करीन. 5जर कोणी व्यिक्त माझ्याकडे आश्रयासाठी आली व ितला
माझ्याबरोबर शांतता करावयाची असली तर ितला माझ्याकडे येऊ द्या,
व माझ्याबरोबर शांती करू द्या. 6ज्याप्रमाणे खोलवर गेलेली मुळे
झाडालाभक्कम आधार देतात. त्याप्रमाणे माझ्याकडे आलेली ही माणसे
याकोबचे हात मजबूत करतील. ही माणसे, फुलू लागलेल्या झाडाप्रमाणे,
इस्राएलचा िवकास करतील. फळांनी बहरलेल्या वृक्षाप्रमाणे इस्राएलची
मुले हा देश व्यापून टाकतील.” 7परमेश्वर त्याच्या लोकांना कशी िशक्षा
करील? पूवीर् जसा शत्रूंनी लोकांना त्रास िदला, तसाच आता परमेश्वर
देईल का? पूवीर् जसे अनेक लोक मारले गेले तसेच आता परमेश्वर करील
का? तो लोकांना मारील का? 8इस्राएलला दरू पाठवून परमेश्वर हा वाद
िनकालात काढील. परमेश्वर इस्राएलची िनभर्त्सना करील. वाळवंटातील
गरम वाऱ्याप्रमाणे त्याचे शब्द जळजळीत असतील. 9याकोबाच्या
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. 13माझी 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.

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. 2पाहा!
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 मद्याप्यांना “संुदर मुकुटाप्रमाणे” असलेल्या त्यांच्या
शहराचा अिभमान आहे, पण ते शहर पायाखाली तुडिवले जाईल.
4सभोवती 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 स्वत: “संुदर फुलांचा
मुकुट” होईल. जे काही देवाला अनुसरणार ेलोक म्हणजेच देवाचे लोक
मागे उरले असतील, त्यांच्याकिरता देव “संुदर फुलांचा मुकुट” होईल.
6परमेश्वर, त्याच्या लोकांवर राज्य करणाऱ्या न्यायाधीशांना सद्बधु्दी
देईल. वेशीपाशी लढणाऱ्या लोकांना परमेश्वर सामथ्यर् देईल. 7पण
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. न्यायधीश
न्यायिनवाडा करताना मद्याच्या धंुदीत असतात. 8सवर् मेज ओकारीने
भरलेले आहेत. कोठेही स्वच्छ जागा रािहलेली नाही. 9लोकांना 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. 11परमेश्वर ह्या लोकांशी वेगळ्याच पध्दतीने बोलेल िंकवा
त्यांच्याशी वेगळ्याच भाषेचा वापर करील. 12पूवीर्च्या 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. 13लोकांना 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 स्वत:ला पािहजे ते केले. म्हणून ते मागे पडून पराभूत
झाले, ते सापळ्यात अडकले आिण पकडले गेले. 14यरूशलेमच्या
नेत्यांनो, तुम्ही परमेश्वराचा संदेश ऐकावा पण सध्या तुम्ही त्याचे ऐकायचे
नाकारता. 15तुम्ही 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 याच्यांमागे लपून बसू.” 16यासाठी 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. 18तुमचा 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. 19तो 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.” 21परासीम 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. 22आता तुम्ही त्या गोष्टीिवरूध्द 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. 23मी सांगत
असलेला संदेश लक्षपूवर्क ऐका. 24 शेतकरी सतत शेत नांगरतो का?
नाही. तो सतत मशागत करतो का? नाही. 25तो 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. 26तुम्हाला िशकिवण्यासाठी आमचा
देव उदाहरणे देत आहे. ह्यावरून िदसून येईल की देव िववेकबुध्दीने
लोकांना िशक्षा करतो. 27मोठ्या दातेरी फळीने शेतकरी बिडशेप मळतो
का? नाही. मोहरी मळण्यासाठी शेतकरी त्यावरून गाडीचे चाक
िफरिवतो का? नाही. शेतकरी बिडशेप व मोहरी मळण्यासाठी लहान
काठी वापरतो. 28पाव करताना बाई पीठ मळते पण सारखी सारखी ते
िंतबत नाही. परमेश्वर लोकांना िशक्षा करताना असेच करतो. तो गाडीचे
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चाक अगंावर घालण्याची त्यांना भीती दाखिवल पण पूणर्पणे िचरडून
टाकणार नाही. तो घोड्यांच्या टापांखाली त्यांना तुडवू देणार नाही.
29हा धडा सवर्शिक्तमान परमेश्वराने स्वत: िदला आहे. देव चांगलाच
सल्ला देतो. तो खरोखरच ज्ञानी आहे.

देव म्हणतो, “अरीएलकडे पाहा. तेथे दािवदाने तळ ठोकला
होता. त्या शहराची सुटी वषार्नुवषेर् सुरूच आहे. 2मी
अरीएलला िशक्षा केली आहे. त्यामुळे ते शहर द:ुख व शोक

यांनी भरून गेले आहे. पण तरीसुध्दा ते माझे अरीएल आहे. 3अरीएल,
मी तुझ्यासभोवती सिैनक ठेवले आहेत. मी तुझ्यािवरूध्द मोचेर् बांधले
आहेत. 4तुझा पराभव झाला, तुला जमीनदोस्त केले गेले. आता
भुताप्रमाणे जिमनीतून येणारा तुझा आवाज मी ऐकतो. तुझे शब्द,
धुळीतून आल्याप्रमाणे येतात.” 5धुळीच्या कणांप्रमाणे खूप परके येथे
आहेत. ते कू्रर लोक, वाऱ्यावर उडणाऱ्या फोलकटाप्रमाणे आहेत.
6सवर्शिक्तमान परमेश्वराने भूकंप, मेघगजर्ना व मोठा गडगडाट यांच्याद्वारे
तुला िशक्षा केली. तेव्हा सगळीकडे वादळे, वावटळी व सवर्नाशक आग
पसरली होती. 7अनेक राष्ट्र े अरीएलिवरूध्द लढली. ते सवर् रात्रीच्या
द:ुस्वप्नासारखे होते. सनै्यांनी अरीएलला वेढा घातला आिण िशक्षा
केली. 8पण त्या सनै्यांनाही ते स्वप्नासारखेच वाटेल. त्यांना पािहजे
असलेले िमळणार नाही. उपाशी माणसाला अन्नाबद्दलचे स्वप्न पाहावे
तसेच ते असेल. तो जागा झाला तरी त्याची तहान भागलेली
नसते.िसयोनिवरूध्द लढणाऱ्या राष्ट्र ांची अशीच िस्थती आहे. त्या
राष्ट्र ांना जे हवे आहे ते िमळणार नाही. 9तुम्ही िविस्मत व आश्चयर्चकीत
व्हा. तुम्ही धंुद व्हाल पण मद्याने नव्हे. तुम्ही झोक जाऊन पडाल पण
दारूने नव्हे. 10परमेश्वर 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.” 13माझा 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
स्वत:तील शहाणपण गमावतील. त्यांना काही समजू शकणार नाही.”
15 ते लोक परमेश्वरापासून काही लपिवण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्यांची
दषु्कृत्ये अधंारात करतात. ते लोक स्वत:शीच म्हणतात, “आम्हांला
कोणीही पाहू शकत नाही. आम्ही कोण आहोत हे कोणालाही माहीत
नाही.” 16तुम्ही 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. 17 हे सत्य आहे: काही काळानतंर कमेर्लच्या
डोंगरावरील भूमीप्रमाणे लबानोनची भूमी सुपीक होईल आिण कमेर्लच्या
भूमीवर घनदाट जगंल माजेल. 18बिहरा पुस्तकातील शब्द ऐकू शकेल
आिण आंधळ अधंारातून आिण धुक्यातून पाहू शकेल. 19परमेश्वर दिरद्री
लोकांना सुखी करील आिण ते लोक इस्राएलच्या पिवत्रदेवाबद्दल हषर्
व्यक्त करतील. 20कोते 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. 23तो त्याची सवर् मुले पाहील आिण तो माझ्या नावाला
पिवत्र म्हणेल. मी ह्या मुलांना स्वत:च्या हाताने घडिवले आहे आिण ही

मुले म्हणतील की याकोबाचा पिवत्र देव हा असामान्य आहे. ही मुले
इस्राएलाच्या देवाचा आदर करतील. 24ह्यातील पुष्कळांना काही कळत
नव्हते म्हणून त्यांनी चुकीच्या गोष्टी केल्या. त्यांना काही समजले नाही
पण ते धडा िशकतील.”

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. 2ही 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. 4तुमचे नेते सोअनला आिण तुमचे राजदतू हानेसला गेले
आहेत. 5पण 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.”
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. 8आता तू हे पाटीवर
िलही म्हणजे सवर् लोकांना ते िदसेल आिण हे तू पुस्तकातही िलही
म्हणजे भिवष्यात दरू असलेल्या शेवटच्या िदवसांसाठी ते उपयोगी
पडेल. 9पालकांचे 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. 11खऱ्या घडणाऱ्या गोष्टी बघायचे टाळा.
आमच्या रस्त्यातून दरू व्हा. इस्राएलच्या पिवत्र देवाबद्दल आमच्याशी
बोलू नका.” 12इस्राएलचा पिवत्र देव म्हणतो, “परमेश्वराने िदलेला संदेश
तुम्ही स्वीकारायचे नाकारले आहे. तुम्ही लोक जुलूम व कपट यांवर
िवसंबून राहता. 13लढाया व खोटेपणा करून तुम्ही अपराध केला आहे
म्हणून तडे गेलेल्या उंच िंभतीप्रमाणे तुमची िस्थती होईल ही िंभत पडेल
व ितचे तुकडे तुकडे होतील. 14तुमची ि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.” 15परमेश्वर, 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. 16तुम्ही 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.
17शत्रूपक्षातील 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. 18तुमच्यावर 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. 19यरूशलेमच्या
िसयोन डोंगरावर परमेश्वराची माणसे राहतील. तुमचा शोक थांबेल तुमचे
रडणे परमेश्वर ऐकेल व तुमचे सांत्वन करील. परमेश्वर तुमचे म्हणणे ऐकेल
आिण तुम्हाला मदत करील. 20माझ्या 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. 21नतंर,
जर तुम्ही चुकलात आिण चुकीच्या मागार्ने गेलात (डावीकडे वा
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उजवीकडे) तर तुमच्या मागून आवाज येईल, “हा मागर् बरोबर आहे.
तुम्ही ह्या मागार्ने जावे.” 22तुमच्या 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. 24तुमच्या गुरांना आिण
गाढवांना भरपूर आंबोण िमळेल. सगळीकडे अन्नधान्याचा सुकाळ होईल.
गुरांपुढे आंबोण पसरण्यासाठी तुम्हाला कुदळफावड्याचा उपयोग करावा
लागेल. 25प्रत्येक डोंगरावरून, प्रत्येक टेकडीवरून पाण्याचे झरे
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 जेव्हा
त्याच्या जखमी लोकांना मलमपट्टी करील आिण माराने झालेल्या
त्यांच्या जखमा बऱ्या करील तेव्हा असे घडेल. 27पाहा! परमेश्वराचे नाव
दरुवरून येत आहे, दाट धुराचे ढग पसरिवणाऱ्या आगीप्रमाणे त्याचा राग
आहे. परमेश्वराचे तोंड रागाने भरले आहे. त्याची जीभ ज्वालेप्रमाणे
िदसत आहे. 28परमेश्वराचा 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. सुटीच्या िदवसातील
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. 30परमेश्वर 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. 31परमेश्वराचा आवाज ऐकून
अश्शूर घाबरून जाईल. परमेश्वर दडंाने अश्शूरला मारील. 32डफावर व
सारगंीवर संगीत वाजवावे तसे परमेश्वर अश्शूरला मारील. आपल्या
हाताने शक्तीने परमेश्वर अश्शूरचा पराभव करील. 33पूवीर्पासून 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.

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. 2पण 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 स्वत:चा हात लांब करील
आिण मदतनीसाचा (िमसरचा) पराभव होईल. त्याची मदत घेणार ेलोक
(यहुदा) पडतील. त्या सवर् लोकांचा बरोबरच नाश केला जाईल.
4परमेश्वराने 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. 5पक्षी ज्याप्रमाणे
िघरट्या घालून आपल्या घरट्याचे रक्षण करतात, त्याचप्रमाणे
सवर्शिक्तमान परमेश्वर यरूशलेमचे रक्षण करील. परमेश्वर ितला वाचवील.
परमेश्वर यरूशलेमचे “वरून जाऊन” रक्षण करील. 6इस्राएलच्या
मुलांनो, तुम्ही देवाच्यािवरूध्द गेलात. तुम्ही देवाकडे परत यावे. 7मग,
तुम्ही बनिवलेल्या सोन्या चांदीच्या मूतीर्ंची पूजा करणे लोक बदं
करतील. त्या मूतीर् तयार करून तुम्ही खरोखरच पाप केले.
8इस्राएलच्या 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.

मी सांगतो ते ऐका सगळीकडे चांगुलपणा नांदावा अशा
तऱ्हेने राजाने राज्य करावे. नेत्यांनी लोकांना मागर्दशर्न
करताना न्याय िनणर्य घ्यावेत. 2असे 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.
3लोक मदतीसाठी त्याच्याकडे धाव घेतील व त्याचे म्हणणे ते
खरोखरच ऐकतील. 4आता जे लोक गोंधळलेले आहेत त्यांना त्या वेळी
सवर् समजून येईल. आता स्पष्ट बोलू न शकणार ेलोक त्या वेळी स्पष्टपणे
व लवकर बोलतील. 5दषु्ट आिण अनीतीमान लोकांना कोणी थोर
म्हणणार नाही. जे लोक गुप्त योजना करतात त्यांना लोक मान देणार
नाहीत. 6मूखर् 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. 7तो मूखर् दषु्टपणाचा उपयोग
हत्यारासारखा करतो. गरीबांना लुबाडण्याच्या योजना तो करतो. तो
गरीबांबद्दल खोटेनाटे सांगतो आिण ह्यामुळे गरीब न्यायापासून वंिचत
होतात. 8परतंु भला नेता चांगल्या गोष्टींच्या योजना आखतो आिण ह्या
चांगल्या गोष्टीच त्याला भला नेता बनिवतात. 9तुम्ही काही िस्त्रया आता
शांत आहात. तुम्हाला आता सुरिक्षत वाटते आहे. पण तुम्ही जरा उभे
राहून माझे म्हणणे ऐकावे. 10आता 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. 12द:ुखाने भरलेल्या छातीवर शोकप्रदशर्क
कपडे चढवा. रडा! कारण तुमची शेते उजाड झाली आहेत.तुम्हाला द्राके्ष
देणार ेतुमचे द्राक्षमळे ओस पडले आहेत. 13माझ्या लोकांच्या भूमीसाठी
शोक करा. कारण तेथे फक्त काटेकुटे आिण तण माजतील. एकेकाळी
आनदंाने भरलेल्या शहरासाठी व हषर्भिरत घरांसाठी आता शोक करा.
14लोक राजधानी सोडून जातील. राजवाडा व बुरूज िरकामी पडतील.
लोक घरांत न राहता गुहेत राहतील. रानगाढवे व मेंढ्या शहरात
राहतील. जनावर ेगवत खाव्यास 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. 16 तेथे योग्य न्याय नांदेल
आिण कमेर्ल िहरव्यागार रानासारखे होईल. चांगुलपणा तेथे वस्ती
करील. 17तो चांगलुपणा कायमची शांती आिण सुरिक्षतता आणील.
18माझे लोक शांतीच्या संुदर मळ्यात राहतील. माझी माणसे
सुरिक्षततेच्या तबंूत राहतील. ते िनवांत आिण शांत जागी राहतील.
19पण ह्या गोष्टी घडण्यापूवीर् जगंल उजाड झालेच पािहजे, शहराचा
पाडाव झाला पािहजे. 20तुम्ही काहीजण प्रत्येक झऱ्याकाठी बी पेरा.
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तुमच्या गुरांना आिण गाढवांना मोकळे सोडा. व तेथे चरू द्या. तुम्ही
लोक खूप सुखी व्हाल.

पाहा! तुम्ही यधु्द करता आिण दसुऱ्यांच्या वस्तू चोरता. पण
त्यांनी तुमचे काहीही चोरले नाही. तुम्ही दसुऱ्यांिवरूध्द
उठता पण त्यांनी तुमच्यािवरूध्द कधीच उठाव केला नाही.

म्हणून जेव्हा तुम्ही चोरी करायचे थांबवाल तेव्हा ते तुमच्या वस्तू
चोरतील. तुम्ही लोकांिवरूध्द उठाव करायचे सोडाल तेव्हा ते
तुमच्यािवरूध्द उठाव करतील.मग तुम्ही म्हणाल: 2 “परमेश्वरा,”
आमच्यावर दया कर. आम्ही तुझ्या मदतीची वाट पािहली. परमेश्वरा,
रोज आम्हाला शक्ती दे. संकटकाळी आमचे रक्षण कर. 3तुझा प्रचंड
आवाज लोकांना घाबरिवतो. आिण ते तुझ्यापासून दरू पळतात. तुझी
महानता राष्ट्र ांना पळून जाण्यास भाग पाडते.” 4तुम्ही 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. 5परमेश्वर महान आहे. तो उच्च स्थानी
राहातो. परमेश्वर िसयोनमध्ये प्रामािणकपणा व चांगुलपणा भरतो.
6यरूशलेमा 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. 7पण
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. 9भूमी 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. 10परमेश्वर म्हणतो,
“आता मी उठून माझी महानता दाखवीन. आता मी लोकांना माझे महत्व
पटवीन. 11तुम्ही लोकांनी िनरथर्क गोष्टी केल्यात. त्या गोष्टी वाळलेल्या
गवताप्रमाणे वा पेंढ्यातील काडीप्रमाणे आहेत. त्यांची िंकमत शून्य आहे.
तुमचा आत्माअग्नीप्रमाणे आहे. तो तुम्हाला जाळील. 12लोकांची हाडे
चुन्याप्रमाणेहोईपयर्ंत 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 अग्नीजवळकोणी राहू शकेल का?” 15हो! 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. 17तुम्ही स्वत:च्या
डोळ्यांनी राजाला (देवाला) त्याच्या संुदर रूपात पाहाल. तुम्ही महान
भूमी पाहाल. 18तुम्ही तुमच्या भूतकाळातील संकटांबद्दल िवचार
कराल. तुम्ही िवचार कराल, “ते दसुऱ्या देशातील लोक कोठे ओहेत? ते
आम्हाला न समजणारी भाषा बोलत. 19दसुऱ्या देशातील ते अिधकारी
आिण कर गोळा करणार ेकोठे आहेत? आमच्या संरक्षक बुरूजांची
मोजदाद करणार ेहेर कोठे आहेत? ते सवर् नाहीसे झाले.” 20आमच्या
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. 21का? 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? 22कारण परमेश्वर आमचा न्यायाधीश आहे. परमेश्वरच आमचे
कायदे करतो. परमेश्वर आमचा राजा आहे. तो आमचे रक्षण करतो.
म्हणून तो आम्हाला खूप संपत्ती देईल. पगंूनासुध्दा यधु्दात खूप धन
िमळेल. 23तुझे दोर िढले पडले आहेत; ते डोळ्काठीच्या आधार िस्थर

राखीत नाहीत ; ते शीड पसरीत नाहीत; ते िवपुल लुट वाटीतात ;
लगंडेिह लुट किरतात. 24 येथे राहणारा कोणीही “मी िवटलो आहे” असे
म्हणणार नाही. ज्यांना क्षमा केली गेली आहे असेच लोक तेथे राहतात.

सवर् राष्ट्र ांनो, जवळ येऊन ऐका. सवर् लोकांनी कान देऊन
ऐकावे. पृथ्वी व तीवर राहणाऱ्या सवर् लोकांनी ह्या गोष्टी
ऐकाव्या. 2परमेश्वर 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. 4आकाश
कागदाच्या गंुडाळीप्रमाणे गंुडाळले जाईल. द्राक्षाच्यावेलीवर ची
सुकलेलीपाने वा सुकलेलीअिंजर ेअिंजराच्या झाडावरून गळून पडावीत
त्या प्रमाणे तार ेगळून पडतील. आकाशातील सवर् तार ेिवतळून जातील.
5परमेश्वर 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. 6बळींच्या रक्ताने परमेश्वराची तलवारमाखली आहे. मेंढ्या
आिण बकर ेह्यांच्या रक्तानेभरली आहे. एडक्याच्या मूत्र िंपडाच्या चरबीचे
ितला वंगण िमळाले आहे. कारण देवाने बस्रा मध्ये नाशकरण्याची 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.
9अदोमच्या नद्या उकळत्या डांबराप्रमाणे होतील. तेथील भूमी
उकळत्या गधंकाप्रमाणे होईल. 10आग 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. 11पक्षी आिण लहान सहान प्राणी ितचा ताबा घेतील.
घुबडे आिण डोमकावळे तेथे वस्ती करतील. त्या भूमीला “िरकामे
वाळवंट”असे नाव पडेल. 12प्रितिष्ठत 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. 15साप 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.
16परमेश्वराच्या पाटीकडे पाहा. त्यावर िलिहलेले वाचा त्यातून काहीही
सुटलेले नाही. ते प्राणी सवर्एकत्र 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.

शुष्क वाळवंट सुखी होईल. वाळवंट आनदंी होईल आिण
फुलासारखे फुलेल. 2वाळवंट 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.
3दबुर्ल हात बळकट करा. दबुर्ळ पाय घट्ट करा. 4लोक 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. 5मग आंधळे पुन्हा डोळस होतील.
त्यांचे डोळे उघडतील. बािहर ेऐकू शकतील. त्यांना श्रवणशक्ती िमळेल.
6पगंु हरणांप्रमाणे नाचतील. मुके आनदंगीते गाऊ लागतील. वाळवंटात
झर ेवाहू लागतील, तेव्हा असे होईल. कोरड्या जिमनीतून झर ेवाहतील.
7आता लोक मृगजळे पाहतात. पण त्या वेळेला खऱ्या पाण्याची तळी
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ि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.

िहज्कीया यहुदाचा राजा होता. सन्हेरीब अश्शूरचा राजा
होता. िहज्कीयाच्या कारिकदीर्च्या चौदाव्या वषीर् सन्हेरीबने
यहुदाच्या तटबदंी असलेल्या नगरांिवरूध्द उठाव केला

आिण त्यांचा पाडाव केला. 2सन्हेरीबने 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. 3यरूशलेममधील ि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? 5सामथ्यार्च्या 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 ठेवतोस?
6तू 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.” 7तू 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.” 8तुम्हाला 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. 9पण 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.” 12पण
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 स्वत:ची िवष्ठा खावी लागेल व स्वत:चे मूत्र
प्यावे लागेल.” 13नतंर 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 स्वत:च्या िविहरीचे
पाणी िपता येईल. 17मी 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. 19हमाथ 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. 20माझ्या 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.” 21यरूशलेममधील लोक अगदी शांत होते त्यांनी
सेनापतीला उत्तर िदले नाही. “सेनापतीला उत्तर देऊ नका” असा हुकूम
िहज्कीयाने त्यांना िदला होता. 22नतंर 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.

ि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. 6यशया 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. 7पाहा! मी माझा आत्मा
अश्शूरिवरूध्द पाठवीन. अश्शूरच्या राजाला, त्याच्या देशाला असलेल्या
धोक्याच्या सुचनेचा वृत्तांत समजेल मग तो त्याच्या देशाला परत जाईल.
त्या वेळी त्याच्याच देशात मी त्याला तलवारीने मारीन.”‘ 8अश्शूरच्या
राजाला एक वृत्तांत कळला तो वृत्तांत असा होता: 9 “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 यरूशलेमचा 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
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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. 13हमाथ
आिण अपार्द येथील राजे कोठे आहेत? सफखाईमचा राजा कोठे आहे?
हेनाचा व इव्वाचा राजा कोठे आहे? ते सवर् संपले नाश पावले.
14 िहज्कीयाने दतूांकडून संदेश घेऊन वाचला. नतंर िहज्कीया
परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. िहज्कीयाने तो संदेश उघडून परमेश्वरापुढे
ठेवला. 15तो परमेश्वराची प्राथर्ना करू लागला. तो म्हणाला:
16सवर्शिक्तमान 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.
17परमेश्वरा माझे म्हणणे ऐक डोळे उघड आिण सन्हेिरबकडून आलेला
संदेश पाहा. सन्हेिरबने मला हा संदेश पाठिवला, त्यात िजवंत देवाची
म्हणजेच तुझी िंनदानालस्ती केली आहे. 18परमेश्वरा, 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. 20पण तू परमेश्वर आमचा देव आहेस म्हणून अश्शूरच्या राजाच्या
बळापासून आम्हाला वाचव. म्हणजे सवर् देशांना कळेल की परमेश्वरच
फक्त खरा देव आहेस. 21नतंर 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 (यरूशलेम) तुला महत्व देत नाही.
ती तुला हसते. यरूशलेमची कुमारी मुलगी, तुझी टर उडिवते.
23अश्शूरच्या 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.
24परमेश्वर, माझ्या प्रभुिवरूध्द 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. 25मी ि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. 28मी 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. 29तू
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.” 30नतंर 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 जुन ं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 एकसुध्दा बाण
मारणार नाही. तो ढाली घेऊन ह्या शहराशी लढण्यास पुढे सरसावणार
नाही. तो वेशीच्या िंभतीला उतरडं बांधणार नाही. 34तो आला त्याच
रस्त्याने स्वत:च्या 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.” 36मग परमेश्वराच्या दतूाने जाऊन
अश्शूरच्या तळावरील 185,000 माणसांना ठार मारले. सकाळी उठून
लोक पाहतात तो त्यांच्या सभोवती प्रेते पडलेली. 37मग 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.

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. 4यशयाला 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. 6मी
अश्शूराच्या राजापासून तुझा व ह्या शहराचा बचाव करीन.”‘22पण
िहज्कीयाने यशयाला िवचारले, “मी बरा होईन ह्याची खात्री पटण्यासाठी
परमेश्वराचा संकेत काय असेल? मी परमेश्वराच्या मिंदरात जाण्यायोग्य
होईन हे कसे ओळखायचे?” 7परमेश्वर जे म्हणतो ते करतो हे
दाखिवण्याची ही खूण असेल. 8 “सूयार्स्तानतंर सूयर् िक्षितजाखाली
गेल्यामुळे आहाजच्या पायऱ्यांवर पडणारी सावली मी दहा पावले मागे
आणीन. सूयार्स्त होताच सूयार्ची सावली दहा पावले मागे जाईल.”21मग
यशया िहज्कीयाला म्हणाला, “अिंजर ेवाटून तू तुझ्या दखुऱ्या भागावर
लाव. मग तू बरा होशील.” 9आजारातून उठल्यावर िहज्कीयाने
िलिहलेले हे पत्र: 10मी म्हातारा होईपयर्ंत जगावे असे मीच स्वत:शी
म्हटले होते. पण अधोलोकाच्या दारातून जाण्याची माझी वेळ आली,
आता मला सवर् काळ तेथेच काढावा लागेल असे मला वाटते. 11 म्हणून
मी म्हणालो, “मी याह परमेश्वराला िजवंतांच्या भूमीवर यापुढे कधी
पाहणार नाही. मी पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांना पाहणार नाही. 12माझे
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. 13सबधं रात्रभर मी िंसहगजर्नेप्रमाणे मोठमोठयाने
रडलो. िंसहाने हाडेसुध्दा खाऊन नष्ट करावीत तशा माझ्या आशा नष्ट
झाल्या. तू माझे आयषु्य फार लवकर संपिवलेस. 14मी 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.” 15मी 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.
16माझ्या प्रभू, या कठीण काळाचा उपयोग माझ्यात परत आत्मा
आणण्यासाठी कर. मला शुध्द व िनरोगी व्हायला मदत कर. मला परत
िजवंत कर. 17पाहा! 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
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पापे दरू फेकलीस. 18मृत 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. 19माझ्याप्रमाणे िजवंत असणारी माणसे तुझी
स्तुती करतात. म्हणून विडलांनी मुलांना तुझ्यावर िवश्वास ठेवायला
हरकत नाही असे सांगावे. 20मी म्हणतो, “परमेश्वराने माझे रक्षण केले.
म्हणून आम्ही आयषु्यभर परमेश्वराच्या मिंदरात गाऊ व वाद्य वाजवू.”
21याशायाने सांिगतले होते की अजंीरांची एक चांदकी आणून गळवावर
बांधा म्हणजे त्याला गुण पडेल. 22 िहज्कीयाने म्हटले होते ,मी
परमेश्वराच्या मिंदरात चढून जाईन याचे िचन्ह काय?

त्या वेळेला, बलदानचा मुलगा मरोदख बलदान बाबेलचा
राजा होता. मरोदखने िहज्कीयाच्या आजारपणाबद्दल आिण
त्याच्या बर ेहोण्यािवषयी ऐकले, म्हणून त्याने िहज्कीयाला

पत्रे व भेटी पाठिवल्या. 2ह्या 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. 3संदेष्टा 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.” 4मग
यशयाने िवचारले, “तुझ्या राज्यात त्यांनी काय काय पािहले?”िहज्कीया
उत्तरला, “माझ्या राजवाड्यातील प्रत्येक गोष्ट त्यांनी पािहली. माझी सवर्
संपत्ती मी त्यांना दाखिवली.” 5यशया ि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. 7तू ज्यांना
जन्म देशील त्या तुझ्या मुलांना बाबेलचा राजा घेऊन जाईल. बाबेलच्या
राजवाड्यात तुझी मुले नोकर म्हणून राहतील.” 8 िहज्कीया यशयाला
म्हणाला, “परमेश्वरचे हे बोल ऐकायला बर ेवाटतात.” (िहज्कीयाला
वाटले मी राजा असताना सगळीकडे शांतता असेल, कसलाही त्रास
असणार नाही.” म्हणून तो असे म्हणाला.)

तुमचा देव म्हणतो,“माझ्या लोकांचे सांत्वन करा, माझ्या
लोकांचे सांत्वन करा. 2यरूशलेमशी ममतेने बोला
यरूशलेमला 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. 4प्रत्येक दरी भरून
काढा. प्रत्येक डोंगर आिण टेकडी सपाट करा. वेडेवाकडे रस्ते सरळ
करा. खडकाळ जमीन गुळगुळीत करा. 5मग देवाची प्रभा फाकेल आिण
सवर् लोक एकित्रतपणे परमेश्वराचे तेज पाहतील. हो! स्वत: 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.
7परमेश्वराकडून 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.” 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! 10परमेश्वर, माझा प्रभू सवर् सामथ्यार्िनशी येत
आहे लोकांवर अिधकार चालिवण्यासाठी तो त्याचे सामथ्यर् वापरील तो
आपल्या लोकांसाठी बिक्षस आणील. तो त्यांचा मोबदला चुकता करील.
11ज्याप्रमाणे मेंढपाळ मेंढ्या वळवतो त्याप्रमाणे परमेश्वर आपल्या
लोकांना वळवेल. परमेश्वर आपल्या हाताने (सामथ्यार्ने) त्यांना एकत्र
गोळा करील. तो लहान मेढ्यांना हातांत उचलून घेईल व त्या
लहानग्यांच्या आया परमेश्वराच्या बाजूबाजूने चालतील. 12आपल्या

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. 13काय करावे हे कोणीही माणसाने परमेश्वराला
सांिगतले नाही. त्याने ज्या गोष्टी केल्या, त्या कशा कराव्या हे ही
परमेश्वराला कोणी माणसाने सांिगतले नाही. 14परमेश्वराने 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.
16परमेश्वरापुढे होम करायला लबानोनमधील सवर् झाडेही पुरणार
नाहीत. आिण त्याच्यापुढे बळी देण्यासाठी तेथील सवर् प्राणी मारले तरी
अपुरचे पडतील. 17तुलनेने देवापुढे जगातील सवर् राष्ट्र े म्हणजे काहीच
नाहीत. देवाच्या तुलनेत जगातील सवर् राष्ट्र ांची िंकमत शून्य आहे.
18 देवाची तुलना तुम्ही कशाशी करू शकता का? नाही. तुम्ही देवाचे
िचत्र काढू शकता का? नाही. 19पण 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. 20पायासाठी तो न कुजणार ेिवशेष प्रकारचे
लाकूड िनवडतो. नतंर तो चांगला सुतार शोधतो आिण “देवाच्या”
मूतीर्साठी भक्कम पाया तयार करतो. 21तुम्हाला 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. 22परमेश्वरच 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. 23तो 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. 25पिवत्र
देव म्हणतो, “तुम्ही माझी तुलना कोणाशी करू शकता का? नाही.
कोणीही माझ्या बरोबरीचे नाही. 26आकाशाकडे 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.” 27याकोब, 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? 28परमेश्वर 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. 29परमेश्वर दबुळ्यांना सबळ व्हायला मदत
करतो. तो लोकांना शक्तीिशवाय सामथ्यर्वान होण्यास कारणीभूत होतो.
30तरूण माणसे थकतात आिण त्यांना िवश्रांतीची गरज वाटते. लहान
मुलेसुध्दा अडखळतात आिण पडतात. 31पण परमेश्वरावर िवश्वास
ठेवणार,े ज्याप्रमाणे गरूड पखं पसरून वर उडतात, त्याप्रमाणे पुन्हा
सामथ्यर्शाली होतात. ही माणसे न दमता धावतात व न थकता
चालतात.

परमेश्वर म्हणतो, “दरूवरच्या देशांनो, शांत व्हा आिण
माझ्याकडे या. राष्ट्र ांनो, शूर व्हा, येऊन माझ्याशी बोला.
आपण एकत्र जमून कोणाचे बरोबर आहे ते ठरवू. 2माझ्या

पुढील प्रश्नांना उत्तर ेद्या:पूवेर्कडून येणाऱ्या माणसाला कोणी उठिवले?
चांगलुपणा 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. 3तो
सनै्याचा पाठलाग करतो पण त्याला कधीच ईजा होत नाही पूवीर् कधीही
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न गेलेल्या िठकाणी तो जातो. 4ह्या 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. 5अती 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.” 8परमेश्वर म्हणतो, “इस्राएल, तू माझा
सेवक आहेस. याकोब, मी तुझी िनवड केली. तू अब्राहामच्या वंशातील
आहेस. आिण अब्राहामवर प्रेम केले. 9पृथ्वीवर खूप लांब, दरूच्या देशात
होतास, पण मी तुला बोलािवले व सांिगतले, ‘तू माझा सेवक आहेस.”‘
मी तुझी िनवड केली आिण मी कधीच तुझ्यािवरूध्द गेलो नाही.
10काळजी करू नकोस मी तुझ्याबरोबर आहे, घाबरू नकोस. मी तुझा
देव आहे. मी तुला मदत करीन. मी माझ्या चांगलुपणाच्या उजव्या हाताने
तुला आधार देईन. 11बघ! काही लोक तुझ्यावर रागावले आहेत. पण ते
लिज्जत होतील. तुझे शत्रू नाहीसे होतील व कायमचे िनघून जातील.
12तू तुझ्यािवरूध्द असणाऱ्या लोकांना शोधशील पण ते तुला सापडू
शकणार नाहीत. ते संपूणर्पणे नाहीसे होतील. 13मी परमेश्वर तुझा देव
आहे, मी तुझा उजवा हात धरतो आहे, मी तुला सांगतो: घाबरू नकोस
मी तुला मदत करीन. 14बहुमोल यहुदा, घाबरू नकोस. इस्राएलमधील
माझ्या लाडक्या लोकांनो, िभऊ नका. मी खरोखरच तुम्हाला मदत
करीन.” परमेश्वराने स्वत:च 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. 16तुम्ही
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. 18वरैाण
टेकड्यांवर मी नद्या वाहायला लावीन आिण दऱ्यांतून झऱ्याचे पाणी
वाहायला लावीन. मी वाळवंटाचे रूपांतर पाण्याने भरलेल्या सरोवरात
करीन. त्या शुष्क भूमीवर पाण्याचे झर ेवाहतील. 19वाळवंटात गधंसरू,
बाभूळ, ऑिलव्ह (तेल) सरू, देवदारू आिण भद्रदारू हे वृक्ष वाढतील.
20लोक 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.” 21परमेश्वर, याकोबचा राजा
म्हणतो, “या आिण तुमचे काय मुद्दे आहेत ते मला सांगा तुमचे
त्याबद्दलचे पुरावे मला दाखवा आिण मग आपण काय बरोबर आहे ते
ठरवू. 22तुमच्या 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. 23काय 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.” 25 “मी उत्तरकेडील एका माणसालाउठिवले 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 कोणात्या मूतीर्ने हे सांिगतले का?
नाही. त्या मूतीर्पकैी कोणीही आम्हाला काहीही सांिगतले नाही. त्या मूतीर्
एक शब्दसुध्दा 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.” 28मी 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.

“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 न्याय्यमागार्ने

राष्ट्र ांना न्याय देईल. 2तो रस्त्यात आवाज चढवणार नाही. तो रडणार
अथवा िंकचाळणार नाही. 3तो सभ्य असेल तो िपचलेला बांबूसुध्दा
मोडणार नाही. िमणिमणणारी वातसुध्दा तो िवझिवणार नाही. तो
प्रामािणकपणाने न्याय देईल आिण सत्य शोधून काढेल. 4जगाला न्याय
प्रस्थािपत करीपयर्ंत तो दबुर्ळ होणार नाही वा िचरडला जाणार नाही.
दरूदरूच्या िठकाणचे लोक त्याच्या िशकवणकुीवर िवश्वास ठेवतील.”
5परमेश्वराने, खऱ्या देवाने या गोष्टी सांिगतल्या: (परमेश्वराने आकाश
िनमार्ण केले. परमेश्वराने ते जगावर पसरले. पृथ्वीवरील प्रत्येक गोष्ट
त्यानेच िनमार्ण केली. पृथ्वीवरील सवर् लोकात त्याने प्राण घातला,
चालणाऱ्या प्रत्येक माणसात चतैन्य घातले.) 6मी, परमेश्वराने, तुला
योग्य गोष्टी करण्यासाठी बोलािवले आहे. मी तुझा हात धरीन आिण तुझे
रक्षण करीन. मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची तू खूण असशील.
सवार्ना प्रकाश देणाऱ्या िदव्यासारखा तू असशील. 7आंधळ्यांचे 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. 9काही गोष्टी घडतील
असे मी सुरवातीलाच सांिगतले होते त्या गोष्टी घडल्या आिण आता
काही गोष्टी घडायच्या पूवीर्च मी त्याबद्दल सांगत आहे आिण भिवष्यात
तसेच घडेल.” 10परमेश्वरासाठी नवीन स्तोत्र गा. दरूवरच्या देशांतील
सवर् लोकांनो, समुद्रावरून सफर करणाऱ्या सवार्नो, समुद्रातील सवर्
प्राण्यांनो, दरूच्या िठकाणी राहणाऱ्या लोकांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
11वाळवंटांनो, नगरांनो, केदार मधील शेतांनो, परमेश्वराचे स्तुितस्तोत्र
गा. सेलातील लोकांनो, आनदंाने गा. तुमच्या उंच डोंगरकड्यावरून गा.
12परमेश्वराचा गौरव करा. दरूवरच्या देशातील लोकांनो, त्याची स्तुती
करा. 13परमेश्वर शूर सिैनकाप्रमाणे बाहेर जाईल लढण्यास सज्ज
असलेल्या माणसाप्रमाणे तो असेल. तो खूप उत्तेिजत होईल. तो
आरोळी ठोकेल आिण मोठ्याने ओरडेल. तो त्याच्या शत्रूचा पराभव
करील. 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. 15मी
टेकड्या आिण पवर्त नष्ट करीन. तेथे वाढणारी सवर् झाडेझुडपे मी
सुकवून टाकीन. मी नद्यांच्या जागी कोरडी जमीन िनमार्ण करीन. तळी
आटवीन. 16आंधळ्यांना 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. 17पण 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. 18 “तुम्ही बिहऱ्यांनी माझे म्हणणे ऐकावे.
आंधळ्यांनी नजर उचलून मला पाहावे. 19ह्या सवर् जगात, सवार्त
आंधळा माझा सेवक आहे. मी ज्याला जगात पाठिवतो तो माझा दतू
सवार्त बिहरा आहे. माझा स्वत:चा माणूस परमेश्वराचा सेवक सवार्ंत
अिधक आंधळा आहे. 20माझ्या 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

यशया 41:4 355 यशया 42:21



43

44

परमेश्वराच्या अद्भतु िशकवणकुीचा परमेश्वराच्या प्रमािणकपणाखातर
आदर करावा असे परमेश्वराला वाटते. 22पण लोकांकडे पाहा. दसुऱ्यांनी
त्यांना पराभूत करून लटूले 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. 23तुमच्यातील
कोणी देवाचे म्हणणे ऐकले आहे का? नाही. पण तुम्ही ते लक्षपूवर्क ऐकावे
व काय घडले आहे त्याचा िवचार करावा. 24याकोबची व इस्राएलची
संपत्ती लुटायला कोणी लावली? परमेश्वरानेच त्यांना तसे करण्याची
परवानगी िदली. आपण परमेश्वराच्या िवरूध्द 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
त्यांच्यािवरूध्द 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.

याकोब, परमेश्वराने तुला जन्म िदला. इस्राएल, 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. 3का? कारण मी स्वत:
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. 4तू 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.
6मी उत्तरलेा म्हणेन : माझे लोक मला परत दे. मी दिक्षणेला सांगेन,
माझ्या लोकांना तुरंूगात ठेवू नको. दरूदरूच्या िठकाणांहून माझ्या
मुलांमुलींना माझ्याकडे परत आण. 7जी 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. 9सवर् लोकांनी आिण सवर् राष्ट्र ांनीसुध्दा एकत्र जमावे.
त्यांच्यातील एखादा खोटा देव, आरभंी काय घडले याबद्दल कदािचत
सांगू इिच्छत असेल, त्यांनी आपल्याबरोबर साक्षीदार आणावेत.
साक्षीदारांनी सत्य सांगावे त्यावरून ते बरोबर आहेत हे िसध्द होईल.”
10परमेश्वर 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.
11मी स्वत:च परमेश्वर आहे मी एकमेव आहे. दसुरा कोणीही तारणकतार्
नाही. मीच एकटा आहे. 12तुमच्याशी 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 स्वत:च हे बोलला.) 13 “मीच अक्षय असतो. मी जे
काही करतो, ते कोणीही बदलू शकत नाही. माझ्या सामथ्यार्पासून
लोकांना कोणीही वाचवू शकत नाही.” 14परमेश्वर, 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.) 15मी परमेश्वर तुमचा पिवत्र देव आहे.
मी इस्राएल िनिर्मले. मी तुमचा राजा आहे.” 16परमेश्वर 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. 19का? कारण मी आता नव्या गोष्टी घडवून
आणीन. आता तुम्ही कोवळ्या रोपटयाप्रमाणे वाढाल. हे सत्य आहे, ने
नक्कीच तुम्हाला माहीत आहे. मी खरोखरच वाळवंटातून रस्ता तयार
करीन. कोरड्या भूमीवर नद्या िनमार्ण करीन. 20 िंहस्र पशुसुध्दा 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. 21ह्या लोकांना मी िनिर्मले आहे. ते माझी
स्तुितस्तोत्रे गातील. 22 “याकोब, तू माझी प्राथर्ना केली नाहीस का?
कारण इस्राएल मला िवटला आहे. 23तू 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. 24मला तृप्त करण्यासाठी लागणाऱ्या अपर्णांसाठी
आिण धुपासाठी तू स्वत:चा 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. 26पण तू मात्र
माझी आठवण ठेवावीस आपण एकत्र येऊन योग्य काय ते ठरवावे. तू
केलेल्या गोष्टी तू सांगाव्यास आिण त्या योग्य आहेत हे दाखवावे.
27तुझ्या पूवर्जांनी पाप केले आिण तुझे िशक्षक माझ्यािवरूध्द वागले.
28 म्हणून मी तुझ्या पिवत्र राज्यकत्यार्ंना अपिवत्र करीन. मी याकोबला
संपूणर्पणे माझा होण्यास भाग पाडीन.इस्राएलमध्ये वाईट घडेल.”

“याकोब, तू माझा सेवक आहेस. माझे ऐक इस्राएल, मी तुला
िनवडले आहे. मी काय म्हणतो ते ऐक. 2मी 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 झरे
िनमार्ण करीन. मी तुझ्या संततीमध्ये माझा आत्मा घालीन. आिण
वंशजांना आशीवार्द देईन. ते वाहत्या पाण्याच्या झऱ्याप्रमाणे असतील.
4झऱ्याकाठी वाढणाऱ्या झाडांप्रमाणे ते जगातील लोकांत वाढतील.
5 “एकजण म्हणेल, ‘मी परमेश्वराचा आहे’ दसुरा ‘याकोबचे’ नाव लावील
आणखी एक आपली सही ‘मी परमेश्वराचा’ अशी करील, तर आणखी एक
स्वत:ला ‘इस्राएल’ म्हणवून घेईल.” 6परमेश्वर इस्राएलचा राजा आहे
सवर्शिक्तमान परमेश्वर इस्राएलला वाचिवतो. परमेश्वर म्हणतो, “मीच फक्त
देव आहे. दसुर ेकोणीही देव नाहीत. मीच आरभं आहे आिण मीच अतं
आहे. 7माझ्यासारखा दसुरा कोणीही देव नाही. जर असा कोणी असेल,
तर त्याने आता बोलावे. त्याने यावे व तो माझ्यासारखा आहे हे िसध्द
करावे. मी ह्या लोकांनी ि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. 8घाबरू 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.” 9काही 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?
11कारिगरांनी त्या तयार केल्या. ते सवर् कारगीर 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. 13दसुरा कारागीर ओळंबा आिण ककर् टक यांच्या
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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.
14माणूस 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.) 15तो
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.
16माणूस अध्यार्हून अिधक लाकूड जाळतो. अग्नीचा उपयोग तो अन्न
स्वत:ला ऊबदार ठेवण्यासाठी तो करतो. मग तो म्हणतो, “छान! मला
ऊब आली. अग्नीच्या प्रकाशात मी पाहूही शकतो.” 17पण 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 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
स्वत:ला वाचवू शकत नाही. तो चूक करतोय हे त्याला िदसत नाही. “मी
हातात धरलेली मूतीर् म्हणजे खोटा देव आहे” असे तो म्हणणार नाही.
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. 22तुझी 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.” 23परमेश्वराने महान गोष्टी केल्या म्हणून आकाश
आनदंात आहे खोलवरची भूमीसुध्दा सुखात आहे. डोंगर गाण्यातून
देवाचे आभार मानीत आहेत. रानातील सवर् वृक्ष आनदंात आहेत. का?
कारण परमेश्वराने याकोबला वाचिवले. परमेश्वराने इस्राएलसाठी फार
मोठ्या गोष्टी केल्या. 24तू आता आहेस तसा तुला परमेश्वराने बनिवले.
तू आईच्या गभार्त असताना परमेश्वराने हे केले. परमेश्वर म्हणतो, “मी,
परमेश्वराने प्रत्येक गोष्ट िनमार्ण केली. मी स्वत: आकाश तेथे ठेवले आिण
माझ्यासमोर जमीन पसरली.” 25खोटे संदेष्टे खोट्या गोष्टी सांगतात.
पण परमेश्वर त्यांचा खोटेपणा उघड करतो. जादटूोणा करणाऱ्यांना
परमेश्वर मूखर् बनिवतो. शहाण्यांनासुध्दा परमेश्वर गोंधळात टाकतो.
त्यांना वाटते आपल्याला फार समजते पण देव त्यांना हास्यास्पद
बनिवतो. 26लोकांना 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. 26परमेश्वर 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.”
27परमेश्वर खोल पाण्याला आटून जायला सांगतो “तो म्हणतो की मी
तुमचे झर ेसुकवीन.” 28परमेश्वर 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.”‘

परमेश्वराने स्वत: ि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. 3तुला 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. 5मी 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. 7मी
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. 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. 10आई-
वडील मुलांना जन्म देतात पण मुले विडलांना ‘तुम्ही आम्हाला जीवन
का िदले’ िंकवा आईला ‘तुम्ही आम्हाला जन्म का िदला?’ असे िवचारू
शकत नाहीत.” 11परमेश्वर 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. 13कोरशेला चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी
मीच शक्ती िदली.मी त्याचे काम सोपे करीन. 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.
14परमेश्वर 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. 16पुष्कळ लोक खोटे देव तयार करतात. पण अशा लोकांची
िनराशा होईल. ते सगळे लोक लिज्जत होऊन दरू जातील. 17पण
परमेश्वर इस्राएलला वाचवील आिण हे तारण िनरतंर सुरूच राहील. परत
कधीही इस्राएलला लिज्जत व्हावे लागणार नाही. 18परमेश्वरच फक्त देव
आहे. त्यानेच आकाश व पृथ्वी िनिर्मली. परमेश्वराने पृथ्वीला ितच्या
जागी ठेवले. परमेश्वराने पृथ्वी िनिर्मली तेव्हा त्याला ती िरकाती नको
होती. ती पुढे जगावी म्हणून त्याने ती िनिर्मली. ितच्यावर राहता यावे
म्हणून त्याने ती िनमार्ण केली “मीच परमेश्वर आहे दसुरा कोणीही देव
नाही. 19मी गुप्तपणे कधी बोललो नाही. मी मोकळेपणानेच बोललो. मी
जगाच्या अधंाऱ्या कोपऱ्यात माझे शब्द लपिवले नाहीत. िरकाम्या जागी
मला शोधा’ असे मी याकोबच्या लोकांना कधीही सांिगतले नाही. मी
परमेश्वर आहे. मी नेहमीच सत्य बोलतो. खऱ्या गोष्टीच मी सांगतो.”
20 “तुम्ही लोक दसुऱ्या राष्ट्र ातून पळालेले आहात. तेंव्हा गोळा व्हा आिण
माझ्यासमोर या. (हे लोक स्वत:जवळ 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
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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. 22दरूदरूच्या िठकाणी राहणाऱ्या लोकांनी देवाचे
अनुसरण करणे थांबवले. तुम्ही मला अनुसरावे व स्वत:चे 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. 24लोक म्हणतील ‘चांगलुपणा आिण सामथ्यर् फक्त
परमेश्वराकडूनच िमळते.”‘काही लोक देवावर रागावतात पण परमेश्वराचे
साक्षीदार येतील आिण परमेश्वराने केलेल्या गोष्टींबद्दल सांगतील, मग
परमेश्वरावर रागावणार ेलोक लाजेने माना खाली घालतील. 25परमेश्वर,
इस्राएलच्या लोकांना सत्कृत्य करायला मदत करील, व लोक त्यांच्या
देवाबद्दल अिभमान बाळगतील.

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 दमिवण्याव्याितिरक्त 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 नेहमीच आधार देत
आलो आहे. 4तुम्ही 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. 6काही
लोकांजवळ भरपूर सोने-चांदी असते. सोने त्यांच्या वटव्यातून 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 स्वत:च्या 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. 9पूवीर् घडलेल्या गोष्टी आठवा. मी देव आहे हे लक्षात ठेवा. दसुरा
कोणताच देव नाही. ते खोटे देव माझ्यासारखे नाहीत. 10अखेरीला
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. 11मी
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. 13मी चांगल्या गोष्टी करीन. लवकरच मी माझ्या
लोकांना वाचवीन. मी िसयोनचे तारण करीन. आिण माझा गौरव
इस्राएलला देईन.”

“धुळीत पड आिण तेथेच बस! खास्दयांच्या
(खािल्डयनांच्या) कुमािरके, जिमनीवर बस. तू आता सत्तेवर
नाहीस. लोक तुला नाजूक, कुमारी समजणार नाहीत. 2तू

आता खूप मेहनत केली पािहजेस. तुझी चांगली वस्त्रे आिण बुरखा

उतरव तू जात्यावर धान्य दळले पािहजेस. पुरूष तुझे पाय पाहू शकतील
एवढे तुझे वस्त्र वर उचलून धर आिण नद्या पार कर. तुझा देश सोड.
3पुरूष 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 वृध्दांनासुध्दा
खूप मेहनत करायला लावलीस. 7तू 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 स्वत:शीच
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.
10तू 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 स्वत:शीच 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. 13तुला 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 स्वत:चा 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.”

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.” 2हो ते पिवत्र नगराचे नागिरक आहेत. ते
इस्राएलच्या देवावर अवलबंून राहतात. सवर्शिक्तमान परमेश्वर अशी
त्याची ख्याती आहे. 3 “मी तुम्हाला फार पूवीर्च भिवष्यात घडणाऱ्या
गोष्टीबद्दल सांिगतले. मी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल सांिगतले आिण अचानक
त्या गोष्टी घडवून आणल्या 4मी 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 मूतीर्नी
हे सवर् घडवून आणले’ असे तुम्ही म्हणू नये म्हणून मी हे केले.” 6 “तुम्ही
काय घडले ते पािहलेत व ऐकलेत. म्हणून तुम्ही ही वातार् इतरांना
सांगावी. आता मी तुम्हांला माहीत नसलेल्या नवीन गोष्टी सांगीन. 7ह्या
गोष्टी पूवीर् घडून गेलेल्या नाहीत. ह्या आता घडत असणाऱ्या गोष्टी
आहेत. या आधी तुम्ही कधी या गोष्टींबद्दल ऐकले नसेल. त्यामुळे
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‘आम्हांला हे अगोदरच माहीत होते’ असे तुम्ही म्हणू शकणार नाही.
8 “पण जरी मी तुम्हाला भिवष्यात 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
माझ्यािवरूध्द जाल हे मला सुरवातीपासूनच माहीत होते. तुम्ही
जन्मल्यापासून माझ्यािवरूध्द बडं पुकारले आहे. 9पण 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 शुध्द करीन. लोक चांदी शुध्द
करण्यासाठी गरम भट्टीचा उपयोग करतात. मी तुम्हांला संकटात टाकून
शुध्द करीन. 11 हे मी माझ्यासाठी करीन. मला कमी लेखून तुम्हांला
चालणार नाही. माझे वभैव आिण प्रशसंा मी खोट्या देवांच्या वाट्याला
जाऊ देणार नाही. 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. 13मी 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.
15परमेश्वर म्हणतो, “मी त्याला बोलवीन, असे मी तुम्हाला सांिगतले
आहे, मी त्याला आणीन आिण मी त्याला यशस्वी करीन. 16इकडे 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. 17मी 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.
18तुम्ही 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. 19तुम्ही 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.
20माझ्या 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. 21परमेश्वराने त्याच्या लोकांना वाळवंटातून पार नेले पण ते
तहानेलेले रािहले नाहीत का? कारण देवाने आपल्या माणसांसाठी
खडकातून पाणी वाहायला लावले. त्याने खडक फोडला आिण पाणी
बाहेर वाहू लागले.” 22पण परमेश्वर म्हणतो, “पाप्यांना शांती िमळणार
नाही.”

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. 2परमेश्वर 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. 3परमेश्वर मला म्हणाला, “इस्राएल, तू माझा सेवक आहेस.
मी तुझ्याबाबत िवस्मयकारक गोष्टी करीन.” 4मी म्हणालो, “मी िनरथर्क
मेहनत केली. स्वत: िझजून िझजून िनरूपयोगी झालो पण काहीही
उपयोगी पडणार े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. 5मी परमेश्वराचा सेवक व्हावे, याकोबला आिण इस्राएलला
मी परत देवाकडे न्यावे, म्हणून मला देवाने जन्माला घातले. परमेश्वर
माझा सन्मान करील. मला देवाकडून शक्ती िमळेल.”परमेश्वर मला
म्हणाला, 6 “तू माझा फार महत्वाचा सेवक आहेस. इस्राएलचे लोक

कैदी आहेत. पण त्यांना माझ्याकडे परत आणले जाईल. याकोबच्या
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.” 7परमेश्वर, 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. 8परमेश्वर
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. 9तू कैद्यांना
बाहेर येण्यास सांगशील. अधंारात राहणाऱ्या लोकांना तू म्हणशील
‘अधंारातून बाहेर या’ प्रवास करताना लोकांना खायला िमळेल. ओसाड
टेकड्यांवरही त्यांना अन्न िमळेल. 10लोक 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. 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. 14पण आता िसयोन म्हणते, “परमेश्वराने मला
सोडून िदले, माझा प्रभु मला िवसरला.” 15पण 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.
16पाहा! मी तुझे नाव माझ्या हातावर िलिहले आहे. मी नेहमी तुझाच
िवचार करतो. 17तुझी मुले तुझ्याकडे परत येतील. लोकांनी तुझा
पराभव केला पण ते लोक तुला एकटी सोडतील.” 18वर 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. 19आता 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. 20तुझ्या हरवलेल्या मुलांसाठी तू द:ुखी
झालीस. पण ती मुले तुला म्हणतील, “ही जागा फारच लहान आहे.
आम्हाला राहायला मोठी जागा दे.’ 21मग 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?”‘ 22परमेश्वर, 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. 25पण 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
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त्यांना स्वत:चेच मांस खायला मी लावीन. स्वत:च्याच रक्ताची त्यांना
मद्यासारखी धंुदी चढेल. मी तुला वाचिवले हे प्रत्येकाला माहीत होईल
याकोबच्या सामथ्यर्वान परमेश्वराने तुझे रक्षण केले हे सवार्ंना समजेल.”

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. 2मी 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. 3मी आकाश काळे करू शकतो. मी काळोखाने आकाश
शोकप्रदशर्क कपड्याइतके काळे करू शकतो.” 4परमेश्वर, माझ्या प्रभूने,
मला िशकिवण्याची क्षमता िदली. तेव्हा आता या द:ुखी लोकांना मी
िशकिवतो. रोज सकाळी तो मला उठिवतो व िवद्याथ्यार्प्रमाणे िशकिवतो.
5परमेश्वर, माझा प्रभू, मला िशकायला मदत करतो आिण मीही
त्याच्यािवरूध्द कधी गेलो नाही. मी त्याला अनुसरण्याचे सोडणार नाही.
6मी 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. 7परमेश्वर 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.
8परमेश्वर माझ्या पाठीशी आहे. मी िनष्पाप आहे हे तो जाणतो, म्हणून
मी अपराधी आहे असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. मी चुकत आहे असे
कोणाला िसध्द करावेसे वाटत असेल तर त्याने माझ्याकडे यावे. आपण
परीक्षा पाहू. 9पण लक्षात ठेवा, माझा प्रभु मला मदत करतो. म्हणून
कोणीही मला पापी ठरवू शकणार नाही. ते सवर् लोक जीणर् जुन्या
वस्त्राप्रमाणे होतील. कसर त्यांना खाईल. 10परमेश्वराला 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 स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे राहू इिच्छता. तुम्ही स्वत:चा अग्नी
पेटिवता आिण मशाली पाजळता. तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे राहा. पण
तुम्हाला िशक्षा होईल. स्वत:च पेटिवलेल्या आगीत तुम्ही पडाल आिण
जळाल. मी हे घडवून आणीन.”

“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. 2अब्राहाम 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 िसयोनचे आिण ितच्या
उदध्वस्त ि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. 5मी 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. 6वर स्वगार्कडे पाहा, खाली पृथ्वीवर तुमच्या सभोवती
पाहा. धुक्याच्या ढगाप्रमाणे आकाश नाहीसे होईल. पृथ्वी वृध्द होईल.
पृथ्वीवरची माणसे मरतील, पण माझे तारण अनतं कालापयर्ंत चालू
राहील. माझ्या चांगुलपणाला अतं नाही. 7ज्यांना 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. 8का? त्यांची अवस्था जुन्या वस्त्राप्रमाणे होईल. कसर
त्याना खाईल. ते लाकडाप्रमाणे होतील. वाळवी त्यांना खाईल. पण
माझा चांगुलपणा िचरतंन राहील. माझे तारण अखडं चालू राहील.”
9परमेश्वराच्या 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. 10समुद्र 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. 11परमेश्वर
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.
12परमेश्वर 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.” 13परमेश्वराने
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. 14तुरंूगातील 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.” 17ऊठ, 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. 18यरूशलेममध्ये खूप लोक होते. पण त्यातील कोणीही
ितचे नेते झाले नाहीत. ितने वाढिवलेली कोणीही मुले, ितला पुढे
नेण्यास, मागर्दशर्क झाली नाहीत. 19दोन-दोनच्या गटाने यरूशलेमवर
संकटे आली चोरी आिण नुकसान, भूक आिण यधु्द.तू संकटात
असताना तुला कोणीही मदत केली नाही. कोणी तुझ्यावर दया केली
नाही. 20तुझे 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. 22तुझा 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.
23आता 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.”

ऊठ, िसयोन ऊठ. कपडे घालून तयार हो. बलशाली हो.
पिवत्र यरूशलेम, तुझी संुदर वस्त्रे पिरधान कर. ज्यांनी
देवाला अनुसरायचे नाकारले आहेअसे लोक पुन्हा कधीही

तुझ्यात प्रवेश करणार नाहीत. ते लोक शुध्द आिण िनमर्ळ नाहीत.
2तुझ्या अगंावरची धूळ झटक, चांगली वस्त्रे पिरधान कर. यरूशलेम,
िसयोनकन्ये, तू उठून बस, तू कैदी होतीस. पण आता तुझ्या
गळ्याभोवती आवळल्या गेलेल्या पाशापासून स्वत:ची मुक्तता कर.
3परमेश्वर म्हणतो, “तुला पशैासाठी िवकले नव्हते. म्हणून, तुझी मुक्तता
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करण्यासाठी, मी पशैाचा उपयोग करणार नाही.” 4परमेश्वर, माझा प्रभू
म्हणतो, “माझ्या माणसांनी प्रथम िमसरमध्ये वस्ती केली आिण मग ते
गुलाम झाले, नतंर अश्शूरने त्यांना गुलाम केले. 5काय 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.” 6परमेश्वर 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 तोआहे हे समजेल.’ 7 “शांती प्रस्थािपत झाली आहे चांगुलपणा
आला आहे. तारण झाले आहे. िसयोन, तुमचा देव हाच राजा आहे.”
अशी घोषणा देवदतूाकडून ऐकणे असे शुभवतर्मान घेऊन टेकड्यांवरून
येणारा देवदतूाचा आवाज ऐकणे ही खरोखरच िवस्मयकारक गोष्ट आहे.
8 टेहळणी करणारआेरडाओरडा करतात. ते सवर् िमळून आनदं व्यक्त
करीत आहेत का? कारण त्यांच्यातील प्रत्येकाने परमेश्वराला िसयोनला
परत येताना पािहले आहे. 9यरूशलेमा, 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. 10परमेश्वर त्याची पिवत्र शक्ती सवर् राष्ट्र ांना दाखवील.
देव त्याच्या लोकांना कसे वाचिवतो हे अती दरूच्या सवर् देशांना िदसेल.
11तुम्ही लोकांनी बाबेल सोडावे. ते िठकाण सोडा, याजकांनो, पुजेचे
सािहत्य नेण्यासाठी स्वत:ला शुध्द करा. अपिवत्र गोष्टींना स्पशर् करू
नका. 12तुम्ही 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.
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. 15पण 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? 2तो
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.
3लोकांनी त्याची चेष्टा केली. आिण त्याचे िमत्र त्याला सोडून गेले. तो
खूप द:ुखी व व्यिथत माणूस होता. घृणा व द:ुख म्हणजे काय हे त्याला
चांगले समजले होते. लोक त्याच्याकडे साधे पाहण्याचेही कष्ट घेत
नव्हते. तो आमच्या लक्षातही आला नाही. 4पण त्याने आमचा त्रास
स्वत:चा मानला. त्याने आमचे द:ुख आिण वेदना स्वत: भोगल्या
आम्हाला वाटले की देव त्यालाच िशक्षा करीत आहे, त्याने केलेल्या
कमार्ंबद्दल त्याला ताडन करीत आहे. 5पण आमच्या दषु्कृत्यांबद्दल
त्याला द:ुख भोगावे लागले. आमच्या अपराधांमुळे तो भरडला गेला.
आमचे कजर्, आमची िशक्षा, त्याच्यावर लादली गेली. त्याने द:ुख सहन
केले. म्हणून आम्ही बर ेझालो. 6पण त्याने एवढे सगळे केल्यानतंरही
आपण मेंढ्यांप्रमाणे भरकटत गेलो. आम्ही प्रत्येकजण स्वत:च्या 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. स्वत:चा बचाव
करण्यासाठी त्याने कधीही तोंड उघडले नाही. 8लोकांनी 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. 9तो मेल्यावर त्याला श्रीमतंाबरोबर पुरले. त्याने काहीही चूक
केली नव्हती. तो कधीही खोटे बोलला नाही पण तरीही त्याच्या बाबतीत
हे घडून आले. 10परमेश्वराने त्याला िचरडून टाकण्याचे ठरिवले आिण
परमेश्वराने द:ुख भोगलेच पािहजे असे िनिश्चत केले. म्हणून सेवक
स्वत:चा 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
स्वत:च्या खांद्यावर घेईल. 12ह्यामुळेच 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 स्वत: वािहले. आिण तो पापी लोकांकरीता बोलतो आहे.”

िस्त्रये, सुखी हो. तुला मुले नाहीत. पण तू सुखी असावेस.
परमेश्वर म्हणतो, “एकट्या असणाऱ्या बाईला.नवरा
असणाऱ्या बाईपेक्षा जास्त मुले होतील.” 2तुझा तबंू मोठा

कर. तुझी दार ेसताड उघड. तुझ्या घराचा आकार वाढव तुझा तबंू मोठा
आिण मजबूत कर. 3का? 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. 4घाबरू 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. 5कारण 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.
6तू पिरत्यक्ता स्त्रीप्रमाणे होतीस. तू मनातून फार द:ुखी 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. 8मला खूप राग आला होता
म्हणून मी थोड्या वेळापुरता तुझ्यापासून लपून बसलो. पण मी तुझ्यावर
अखडं कृपा करून तुझे द:ुख 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.” 10परमेश्वर 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. 13तुझी मुले देवाला अनुसरतील. आिण तो त्यांना
िशक्षण देईल. मग तुझ्या मुलांना खरोखरच शांतता िमळेल.
14चांगुलपणाच्या पायावर तुझी उभारणी होईल. म्हणून क्रौयर् आिण भय
यांपासून तू सुरिक्षत असशील. तुला कशाची भीती बाळगण्याचे कारण
पडणार नाही. कशापासूनही तुला इजा होणार नाही. 15माझे कोणतेही
सनै्य तुझ्यािवरूध्द 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 तुझ्यािवरूध्द लढण्यासाठी
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शस्त्रे तयार करतील. पण ती शस्त्रे तुझा पराभव करणार नाहीत. काही
लोक तुझ्यािवरूध्द बोलतील पण जो असे बोलेल त्याला त्याची चूक
दाखवून िदली जाईल.”देव म्हणतो, “देवाच्या सेवकांना काय िमळेल?
त्यांना माझ्याकडून आलेल्या चांगल्या गोष्टी िमळतील.”

“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. 3मी काय सांगतो ते लक्ष
देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तुम्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी
िचरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दावीदबरोबर केलेल्या
करारासारखा असेल. मी दावीदला वचन िदले होते की मी अखडं
त्याच्यावर प्रेम करीन व त्याच्यावर िवश्वास ठेवीन. तुम्ही त्या करारावर
िवश्वास ठेवू शकता. 4मी, सवर् राष्ट्र ांकिरता, दावीदला माझ्या सामथ्यार्चा
साक्षीदार केले. दावीद अनेक देशांचा राजा आिण सेनापती होईल असे
मी त्याला वचन िदले.” 5आता, 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.
7दषु्टांनी दषु्टपणाने जगणे थांबवावे. त्यांनी वाईट िवचार सोडून द्यावे.
त्यांनी परमेश्वराला शरण यावे. मग परमेश्वर त्यांचे द:ुख हलके करील.
आमचा देव क्षमाशील आहे म्हणून त्यांनी परमेश्वराला शरण जावे.
8परमेश्वर म्हणतो, “तुमचे िवचार माझ्यासारखे नाहीत. तुमचे मागर्
माझ्या मागार्ंसारखे नाहीत. 9स्वगर् पृथ्वीपेक्षा उंच आहे. त्याचप्रमाणे
माझे मागर् आिण िवचार तुमच्यापेक्षा उच्च आहेत.” परमेश्वर स्वत: 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. 11तसेच 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. 12माझे 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
सुप्रिसध्द करतील. ह्या गोष्टी म्हणजे परमेश्वराच्या सामथ्यार्चे पुरावे
असतील. हे पुरावे कधीही नष्ट होणार नाहीत.”

परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या, “सगळ्या लोकांशी
न्याय्यबुध्दीने वागा. योग्य गोष्टीच करा. का? लवकरच माझे
तारण तुमच्यापयर्ंत येऊन पोहोचेल. माझा चांगुलपणा

लवकरच सवर् जगाला िदसेल.” 2जो देवाचा शब्बाथचा िनयम पाळतो
त्याला देवाचा आशीवार्द िमळेल. जो माणूस पाप करीत नाही. तो सुखी
होईल. 3यहुदी 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.” 4ह्या नपुसकांनी असे म्हणू नये कारण
परमेश्वर म्हणतो, “ह्यातील काही शब्बाथचा िनयम पाळतात. मला पािहजे
त्याच गोष्टी िनवडून करतात. खरोखरच ते माझ्या कराराप्रमाणेवागतात
म्हणून मी माझ्या मिंदरात त्यांच्या स्मरणाथर् एक िशला ठेवीन. 5माझ्या
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.” 6यहुदी नसलेले काही
लोक परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी आिण परमेश्वराच्या प्रेमाखातर
स्वत:हून परमेश्वराला येऊन िमळतील. ते परमेश्वराचे सेवक होण्यासाठी
येतील. ते शब्बाथचा िदवस हा उपासनेचा िवशेष िदवस मानतील. आिण

काटेकोरपणे माझ्या कराराचे (िनयमांचे) सतत पालन करतील.
7परमेश्वर 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.” 8परमेश्वर, 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.” 9वन्य 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
स्वत:चा लाभ हवा आहे. 12 ते येऊन म्हणतात, “आम्ही थोडा द्राक्षरस
िपऊ, आम्ही थोडे मद्य िपऊ. आम्ही उद्याही असेच करू. फक्त थोडे
जास्त मद्य िपऊ.”

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. 2पण शांती येईल, लोक
स्वत:च्या 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. 4तुम्ही दषु्ट आिण खोटारडी मुले आहात. तुम्ही
माझी चेष्टा करता. तुम्ही मला वेडावून दाखिवता. तुम्ही मला जीभ
काढून दाखिवता. 5तुम्हाला प्रत्येकाला िहरव्या झाडाखाली फक्त
खोट्या देवांची पूजा करायची आहे. प्रत्येक झऱ्याकाठी तुम्ही मुले ठार
मारता आिण खडकाळ प्रदेशात त्यांचे बळी देता. 6नदीतल्या 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.
7तुम्ही ह्या िठकाणी जमता आिण बळी अपर्ण करता. 8मग तुम्ही त्या
अथंरूणात िशरता आिण त्या खोट्या देवांवर प्रेम करता. अशाप्रकारे
वागणे हे माझ्यािवरूध्द 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. 9तुम्ही 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. 11तुम्हाला माझी उठवण झाली नाही. तुम्ही
माझी दखलही घेतली नाही. मग तुम्ही कोणाची काळजी करीत होता?
तुम्ही कोणाला भीत होता? तुम्ही खोटे का बोललात? पाहा! मी बराच
वेळ गप्प बसलो आिण तुम्ही माझा मान ठेवला नाहीत. 12मी 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 सुध्दा त्या देवाना
दरू उडवून देईल. झझंावात त्यांना तुमच्यापासून दरू नेईल. पण
माझ्यावर िवसंबणाऱ्याला जमीन िमळेल. माझा पिवत्र डोंगर त्याचा
होईल. 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 खर ेपण मी द:ुखी आिण लीन यांच्याबरोबरही असतो. मनाने
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नम्र असलेल्यांना आिण द:ुखी लोकांना मी नवजीवन देईन. 16मी
अखडं लढाई करीत राहणार नाही. मी नेहमी रागावणार नाही. मी सतत
रागावलो तर माणसाचा आत्मा मीत्याला िदलेले जीवन - माझ्यासमोर
मरून जाईल. 17ह्या 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.
18इस्राएल 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. 19मी 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 20पण पापी हे खवळलेल्या
समुद्राप्रमाणे असतात. ते गप्प बसत नाहीत, शांत राहत नाही. ते
रागावतात आिण खवळलेल्या समुद्रप्रमाणेच िचखल ढवळून काढतात.
माझा देव म्हणतो, 21 ”पाप्यांना कधी शांती िमळत नाही.”

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. 3आता 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. 4तुम्ही
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. 7भुकेलेल्यांना
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.” 8तुम्ही ह्या केल्यात तर पहाटेच्या
प्रकाशाप्रमाणे तुमचे भाग्य उजळेल. तुमच्या जखमा भरून येतील. तुमचा
“चांगुलपणा” (देव) तुमच्या पुढे चालेल आिण परमेश्वराचे गौरव तुमच्या
पाठीमागून येईल. 9नतंर 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. 10भुकेलेल्यांची 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. 11परमेश्वर 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. 12पुष्कळ वषेर् तुमच्या शहरांचा नाश झाला.
पण नवीन शहर ेवसिवली जातील आिण त्या शहरांचा पाया अनेक वषेर्
िटकून राहील. तुम्हाला “कंुपण पके्क करणारा आिण रस्ते व घरे
बांधणारा” असे नांव िमळेल. 13तुम्ही देवाच्या शब्बाथच्या
िनयमािवरूध्द वागून पाप करण्याचे थांबवाल आिण िवशेष िदवशी
स्वत:च्या खषुीकिरता काही करण्याचे टाळाल तेव्हा हे घडून येईल.
तुम्ही शब्बाथला 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. 14मग 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.

हे पाहा, परमेश्वराचे सामथ्यर् तुम्हाला वाचवायला पुरसेे आहे.
तुम्ही त्याची मदत मागता. ते तो ऐकू शकतो. 2तुमच्या
पापांनी देवाचे तोंड लपवले आहे. त्यामुळे तो तुमचे बोलणे

ऐकत नाही. 3तुमचे हात घाणेरडे आहेत. ते रक्ताने माखले आहेत.
तुमची बोटे अपराधांमुळे झाकली गेली आहेत. तुमची तोंडे खोटे
बोलतात. तुमची जीभ वाईट गोष्टी बोलते. 4कोणीही दसुऱ्याबद्दल खरे
सांगत नाही. लोक न्यायालयात एकमेकांिवरूध्द ि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. 7आपल्या
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 त्याच्याप्रमाणे जीवन जगणाऱ्या कोणालाही कधीही
जीवनात शांतता लाभणार नाही. 9सगळा 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. 10आम्ही डोळे नसलेल्याप्रमाणे
आहोत. आंधळ्यांप्रमाणे आम्ही िंभतीपाशी धडपडतो. रात्री अडखळून
पडावे तसे आम्ही पडतो. िदवसासुध्दा आम्ही पाहू शकत नाही. दपुारी
आम्ही मेलेल्या माणसांप्रमाणे पडतो. 11आम्ही 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. 12का? कारण आम्ही देवािवरूध्द वागून
खूप खूप पापे केली. आपली पापे आम्ही चुकलो ते दाखिवतात. ह्या गोष्टी
करून आम्ही अपराध केला हे आम्हाला माहीत आहे. 13आम्ही पाप
केले आिण परमेश्वरािवरूध्द गेलो. आम्ही त्याच्यापासून दरू गेलो आमी
त्याला सोडले. आम्ही देवाच्यािवरूध्द 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. 15सत्य गेले आिण सत्कृत्य
करण्याचा प्रयत्न करणार ेलुबाडले गेले. परमेश्वराने पािहले पण त्याला
कोठेच चांगुलपणा सापडला नाही. परमेश्वराला हे आवडले नाही.
16परमेश्वराने पािहले पण त्याला कोणीही ठामपणे उभा राहून लोकांना
मदत करताना िदसला नाही. म्हणून परमेश्वराने स्वत:चे सामथ्यर् आिण
चांगुलपणा वापरला आिण लोकांना वाचिवले. 17परमेश्वराने यधु्दाची
तयारी केली. त्याने चांगुलपणाचे िचलखत घातले, तारणाचे िशरस्त्राण
घातले, िशके्षचे कपडे घातले. दृढ प्रेमाचा अगंरखा घातला. 18परमेश्वर
त्याच्या शत्रूवर रागावला आहे. म्हणून परमेश्वर त्यांना त्यांच्या
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लायकीप्रमाणे िशक्षा करील. परमेश्वर त्याच्या शत्रूंवर रागावला
असल्यामुळे सवर् देशांतील लोकांना तो िशक्षा करील. त्यांच्या
पात्रतेप्रमाणे तो त्यांना िशक्षा देईल. 19नतंर 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.
20मग तारणारा िसयोनला येईल आधी पाप केलेल्या पण नतंर देवाला
शरण आलेल्या याकोबच्या लोकांकडे तो येईल. 21परमेश्वर 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.”

“यरूशलेम, माझ्या ज्योती, ऊठ. तुझा प्रकाश (देव) येत
आहे. परमेश्वराची प्रभा तुझ्यावर फाकेल. 2आता 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. 4तुझ्या 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 उंटाची रीघ लागेल. ते सोने आिण संुगधी द्रव्ये
आणतील. लोक परमेश्वराची स्तुितस्तोत्रे गातील. 7लोक केदारमधील
सवर् मेंढ्या गोळा करून तुला देतील. नबायोथचे मेंढे ते तुझ्याकडे
आणतील. तू ती जनावर ेमाझ्या वेदीवर अपर्ण करशील आिण मी त्यांचा
स्वीकार करीन. मी माझे संुदर मिंदर आणखी संुदर करीन. 8लोकांकडे
पाहा! आकाशात वेगाने ढग सरकावेत त्याप्रमाणे ते घाईने तुझ्याकडे येत
आहेत ते जणू घरट्याकडे उडत येणार ेपारवे आहेत. 9दरूचे 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. 10दसुऱ्या 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. 11तुझे 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. 13लबानोनमधील
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.
14पूवीर्च्या 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 स्वत:च्या हातांनी तयार केलेली ती संुदर रोपटी
आहेत. 22सवार्त लहान कुटंुबाचा मोठा समूह होईल. सवार्ंत लहान
कुटंुबाचे मोठे बलवान राष्ट्र  होईल. योग्य वेळी मी, परमेश्वर, त्वरनेे येईन.
मी ह्या गोष्टी घडवून आणीन.”

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. 2परमेश्वराच्या 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 त्याचे 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. 6तुम्हाला ‘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. 8असे 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.
9सवर् राष्ट्र ांतील एकूण एक लोक माझ्या लोकांना ओळखतील. माझ्या
राष्ट्रतील मुलांना प्रत्येकजण ओळखेल. त्यांना पाहताच कोणालाही
कळून येईल की ह्यांना परमेश्वराचा आशीवार्द िमळाला आहे.”
10 “परमेश्वर मला अत्यतं सुखी ठेवतो. देवामुळे मी सवर्स्वी सुखी आहे.
परमेश्वर मला तारणाचे कपडे घालतो. हे कपडे स्वत:च्या लग्नात
घालायच्या कपड्यांप्रमाणे संुदर आहेत. परमेश्वर चांगुलपणाचा अगरंखा
मला घालतो. वधूवेशाप्रमाणे हा अगंरखा संुदर आहे. 11जमीनीमुळे रोपे
वाढतात. लोक शेतांत बी पेरतात. ते बी जिमनीत रूजून वाढते.
त्याचप्रमाणे परमेश्वर चांगुलपणा वाढवील,” सवर् राष्ट्र ांत त्याची प्रशसंा
अिधकच वाढवील.’

“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. 2मग सगळी राष्ट्र े
तुझा चांगुलपणा पाहतील. सवर् राजे तुझी प्रितष्ठा पाहतील मग तुला नवे
नाव िमळेल. परमेश्वर स्वत:तुला नवे नाव ठेवील. 3परमेश्वराला 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
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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 नाही. 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. 7पृथ्वीवरच्या सवर् लोकांनी स्तुती करण्याइतपत
यरूशलेमला परमेश्वर प्रशसंनीय करीपयर्ंत तुम्ही त्याची प्राथर्ना केली
पािहजे. 8परमेश्वराने 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. 9जो अन्न
िमळवतो, तोच ते खाईल आिण तो परमेश्वराची स्तुती करील द्राके्ष गोळा
करणारा त्या द्राक्षापासून िनघणार ेमद्य िपईल. हे सवर् माझ्या पिवत्र
भूमीवर घडेल.” 10दरवाजातून 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.

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.” 3तो
उत्तरतो, “मी स्वत:च 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. 4मी लोकांना
िशक्षा करण्यासाठी वेळ िनिश्चत केली. आता लोकांना वाचिवण्याची
आिण त्यांना संरक्षण देण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे. 5मी सभोवर
पािहले. पण मला मदत करण्यासाठी कोणीही नव्हते. कोणीही मला मदत
केली नाही म्हणून मला आश्चयर् वाटले. म्हणून मी माझ्या लोकांना
वाचिवण्यासाठी माझे स्वत:चे सामथ्यर् वापरले. माझ्या स्वत:च्या रागाची
मला मदत झाली. 6मी रागावलो होतो तेव्हा मी लोकांना पायाखाली
तुडिवले. मी वेडा झालो होतो तेव्हा त्यांना िशक्षा केली. मी त्यांचे रक्त
जिमनीवर ओतले.” 7परमेश्वर 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. 8परमेश्वर म्हणाला, “ही
माझी माणसे आहेत. ही मुले खोटे बोलत नाहीत.” म्हणून त्यांना
परमेश्वराने वाचिवले. 9लोकांपुढे अनेक संकटे होती. पण परमेश्वर
त्यांच्यािवरूध्द 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. 10पण लोक परमेश्वराच्यािवरूध्द
उलटले. त्यांनी पिवत्र आत्माला द:ुख िदले म्हणून परमेश्वर त्यांचा शत्रू
झाला मग परमेश्वर त्यांच्यािवरूध्द लढला. 11पण पूवीर् काय घडले याची
परमेश्वराला अजून आठवण आहे. मोशे आिण त्याची माणसे त्याला
आठवतात. त्यांना समुद्रपार करणारा तोच एकमेव परमेश्वर आहे.
परमेश्वराने त्याच्या मेंढपाळांना (संदेष्ट्यांना) कळप (माणसे) वळवायला
लावले. पण मोशेला आपला आत्मा देणारा तो परमेश्वर आता कोठे आहे?
12परमेश्वराने 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. 13परमेश्वराने खोल
समुद्रातून लोकांना पलीकडे नेले. घोडा जसा वाळवंट पार करतो,
त्याप्रमाणे लोक न पडता पार झाले. 14ज्याप्रमाणे 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 अदभुततेचे वलय िनमार्ण
केलेस. 15परमेश्वरा, स्वगार्तून खाली पाहा. आता काय घडत आहे ते
पाहा. तुझ्या स्वगार्तील महान आिण पिवत्र घरातून खाली आमच्याकडे
बघ. आमच्याबद्दलचे तुझे ते आत्यांितक प्रेम कोठे आहे? तुझ्या
अतं:करणातून 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. 17परमेश्वरा, 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. 18तुझी पिवत्र माणसे स्वत:च्या देशात अगदी थोडा
काळ रािहली. नतंर आमच्या शत्रूंनी तुझे पिवत्र मिंदर पायाखाली
तुडिवले. 19काही 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. 2जळणाऱ्या
झुडुपांप्रमाणे डोंगर जळतील. िवस्तवावरच्या पाण्याप्रमाणे

डोंगराला उकळी फुटेल. मग तुझ्या शत्रूंना तुझ्याबद्दल कळेल. तुला
पािहल्याबरोबर सवर् राष्ट्र े भीतीने कापू लागतील. 3पण तू हे करावेस असे
आम्हाला खरोखरच वाटत नाही. डोंगर तुझ्यासमोर िवतळतील.
4तुझ्या 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 तुझ्यािवरूध्द जाऊन पाप केले
म्हणून तू आमच्यावर रागावलास. आता, आमचे रक्षण कसे होणार?
6आम्ही 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. 7आम्ही 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. 8पण, परमेश्वरा, तू आमचा िपता
आहेस. आम्ही मातीप्रमाणे आहोत आिण तू कंुभार आहेस. तुझ्या
हातांनी आम्हाला घडिवले आहे. 9परमेश्वरा, सतत आमच्यावर रागावू
नकोस. आमची पापे कायमची लक्षात ठेवू नकोस. कृपया आमच्याकडे
लक्ष दे. आम्ही तुझी माणसे आहोत. 10तुझ्या पिवत्र नगरी ओस पडल्या
आहेत. त्या आता वाळवंटाप्रमाणे झाल्या आहेत. िसयोनचे वाळवंट
झाले आहे. यरूशलेमचा नाश झाला आहे. 11आमचे पिवत्र मिंदर
जाळले गेले आहे. ते आमच्या दृष्टीने महान होते. आमच्या पूवर्जांनी तेथे
तुझी पूजा केली. आमच्या सवर् चांगल्या गोष्टींचा आता नाश झाला आहे.
12तुझे आमच्याबद्दलचे प्रेम दाखिवण्यापासून, ह्या गोष्टी, तुला नेहमीच
दरू ठेवतील का? तू असाच सतत गप्प राहशील का? तू कायमच
आम्हाला िशक्षा करशील का?

परमेश्वर म्हणतो, “माझ्याकडे सल्ला मागण्याकिरता न
आलेल्या लोकांनाही मी मदत केली. जे मला शोधत नव्हते,
त्यांनाही मी सापडलो. माझे नाव धारण न करणाऱ्या

राष्ट्रबरोबर मी बोललो. मी म्हणालो, ‘मी येथे आहे! मी येथे आहे!’
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2 “माझ्या िवरूध्द 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
शुध्द केल्यािशवाय मला िशवू नकोस.’ ते लोक माझ्या डोळ्यांत
जाणाऱ्या धुराप्रमाणे आहेत. त्यांचा अग्नी सतत जळत असतो.” 6 “हे
बघा, हा िहशेब चुकता केलाच पािहजे. हा िहशेब, तुम्ही पापे करून
अपराध केल्याचे दाखिवतो. हा िहशेब चुकता केल्यािशवाय मी 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.” 8परमेश्वर 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. 9मी याकोबच्या (इस्राएलच्या) काही
लोकांना ठेवीन. यहूदातील काही लोकांना माझा डोंगर िमळेल. माझे
सेवक तेथे राहतील. तेथे राहण्यासाठी मी लोकांची िनवड करीन. 10मग
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. 12पण 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. 14माझ्या 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. 15माझ्या सेवकांना तुमची नावे िशव्यांसारखी वाटतील.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, तुम्हाला ठार मारील तो त्याच्या सेवकांना मात्र नव्या
नावाने बोलावील. 16आता 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. 17 “मी नवा
स्वगर् आिण नवी पृथ्वी िनमार्ण करीन. लोक भूतकाळाची आठवण
ठेवणार नाहीत. त्यांना त्यातील एकही गोष्ट आठवणार नाही. 18माझे
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.
आबालवृध्द 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 स्वत: 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. 25लांडगे आिण कोकर,े िंसह आिण गुर ेएकत्र जेवतील.
माझ्या पिवत्र डोंगरावरील कोणाही माणसाला जिमनीवरचा साप
घाबरिवणार नाही. अथवा चावणार नाही. “परमेश्वराने ह्या सवर् गोष्टी
सांिगतल्या.

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. 2मी स्वत:च 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. 3काही 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 स्वत:चे 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.”
5परमेश्वराच्या आज्ञा पाळणाऱ्या लोकहो तुम्ही परमेश्वर ज्या गोष्टी
सांगतो त्या ऐकाव्या. “तुमच्या भावांनी तुमचा ितरस्कार केला. ते
तुमच्यािवरूध्द 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.” 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. 8 एक ि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.
10यरूशलेम, 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. 11का? 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. 12परमेश्वर 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. 13तुम्ही यरूशलेममध्ये आरामात राहाल. आई जशी
मुलाला आराम देते, तसा मी तुम्हाला देईन.” 14खरोखरी आनदं
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देणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला िदसतील. तुम्ही स्वततं्र व्हाल आिण गवताप्रमाणे
वाढाल. परमेश्वराचे सेवक त्याचे सामथ्यर् पाहतील आिण परमेश्वराचे शत्रू
त्याचा राग अनुभवतील. 15पाहा! 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. 16परमेश्वर
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 स्वत: 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. 19काही लोकांवर मी
खूण करीन. मी त्यांना वाचवीन. मी ह्या वाचिवलेल्या काही लोकांना
ताशीर्श, पूल, लूद (धनुधार्ऱ्यांचा देश), तूबल, यवान आिण दरूूदरच्या

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. 20आिण 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. 21ह्यातीलच काही लोकांना मी याजक व
लेवी होण्यासाठी िनवडीन.” परमेश्वर हे सवर् म्हणाला. 22 “मी नवे जग
िनमार्ण करीन आिण नवा स्वगर् व नवी पृथ्वी अक्षय राहतील. त्याचप्रमाणे
तुमची नावे आिण मुले नेहमी माझ्याबरोबर असतील. 23प्रत्येक पूजेच्या
िदवशी, सवर् लोक माझी उपासना करण्यासाठी येतील. ते प्रत्येक
शब्बाथला आिण मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी येतील. 24 “ते लोक
माझ्या पिवत्र नगरात येतील. आिण ते जर नगराच्या बाहेर गेले तर त्यांना
माझ्यािवरूध्द गेलेल्या लोकांची मृत शरीर ेिदसतील. त्या मृत शरीरांत
कधी न मरणार ेिकडे पडतील कधी न िवझणारा अग्नी त्या मृत शरीरांना
जाळून टाकील.”
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हे ियमर्याचे संदेश आहेत, ियमर्या िहल्कीयाचा मुलगा होता. तो
अनाथोथ शहरातील याजकांच्या कुळातील होता.हे शहर
बन्यामीनच्या कुटंुबाच्या मालकीच्या जिमनीवर वसले आहे.

2योशीया यहूदाचा राजा असताना देवाने ियमर्याशी बोलायला आरभं
केला. योशीया आमोनचा मुलगा होता. योशीयाच्या कारिकदीर्च्या
तेराव्या वषार्पासून देवाने ियमर्याशी बोलायला सुरवात केली. 3यहूदाचा
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. 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.”
6मग ियमर्या म्हणाला, “पण सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, मला कसे बोलावे ते
माहीत नाही. मी तर एक लहान बाआलक आहे.” 7पण परमेश्वर मला
म्हणाला,“मी लहान बाआलक आहे’ असे म्हणू नकोस. मी तुला पाठवीन
तेथे सगळीकडे तुला गेलेच पािहजे. मी तुला सांगीन ती प्रत्येक गोष्ट तू
लोकांना सांिगतलीच पािहजे. 8कोणालाही घाबरु नकोस. मी तुझ्या
पाठीशी आहे. मी तुझे रक्षण करीन.” हा परमेश्वराचा संदेश होता. 9मग
परमेश्वराने हात लांब करुन माझ्या तोंडाला स्पशर् केला. मग परमेश्वर
मला म्हणाला,“ियमर्या, मी माझे शब्द तुझ्या तोंडात घालीत आहे.
10खाली ओढण्यासाठी, फाडून टाकण्यासाठी, नष्ट करुन टाकण्यासाठी
आिण उलथून टाकण्यासाठी, उभारणी करण्यासाठी आिण नवीन
लागवड करण्यासाठी आजपासून मी राष्ट्र े आिण राज्ये तुझ्या ताब्यात
देत आहे.” 11मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो असा होता. “ियमर्या,
तुला काय िदसते?”मी परमेश्वराला सांिगतले, “मला बदामाच्या
झाडापासून केलेली एक काठी िदसते.” 12परमेश्वर मला म्हणाला, “तुला
उत्तम िदसत आहे. तुला पाठिवलेले माझे शब्द खर ेआहेत की नाही हे
नक्की करण्यासाठी मी लक्ष ठेवत आहे.” 13मग 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.” 14परमेश्वर मला म्हणाला, “उत्तरकेडून
काहीतरी भयकंर आपत्ती येईल. ती ह्या देशातील सवर् लोकांवर येईल.
15काही 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. 16आिण 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 स्वत:च्या 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. 18माझ्या िवषयी म्हणशील तर, आज मी तुला भक्कम
शहराप्रमाणे वा लोखडंी खांबाप्रमाणे अथवा जस्ताच्या िंभतीप्रमाणे
करीन. तू ह्या भूमीवरच्या सवार्ंिवरुद्ध यहूदाच्या राजािवरुध्द, यहूदाच्या
नेत्यांिवरुध्द, तेथील याजकांिवरुध्द 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.

ि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. 3इस्राएलचे 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.
4याकोबच्या वंशजांनो, इस्राएलमधल्या कुळांनो, परमेश्वराचा संदेश
ऐका. 5परमेश्वर असे म्हणतो: “मी तुमच्या पूवर्जांशी न्यायीपणाने वागलो
नाही असे तुम्हाला वाटते का? म्हणून ते माझ्यापासून दरू गेले का?
त्यांनी कवडी मोलाच्या दवैतांना पूजले व स्वत: कवडीमोल झाले.
6तुमचे 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?” 7परमेश्वर
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 मूतीर्ची पूजा केली.” 9परमेश्वर
म्हणतो, “म्हणून आता मी तुम्हाला पुन्हा दोषी ठरवीन आिण तुमच्या
नातवंडानासुद्धा दोषी ठरवीन. 10समुद्र पार करुन िकत्ती बेटावर जा.
कोणाला तरी केदारला पाठवा. लक्षपूवर्क पाहा. कोणी असे कधी काही
केले आहे का ते बघा! 11कोणत्या 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 मूतीर्ची 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 स्वत:ची 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? 15तरुण िंसह (शत्रू) इस्राएलकडे बघून डरकाळ्या फोडतात व
गुरगुरतात. त्यांनी इस्राएलचा नाश केला. इस्राएलमधील शहर ेजाळली
गेली आहेत. तेथे कोणीही मागे उरले नाही. 16नोफ (ममेंिफस) आिण
तहपन्हेस येथील लोकांनी तुमचा माथा फोडला आहे. 17तुमच्याच
चुकीने हे संकट आले आहे. परमेश्वर तुमचा देव तुम्हाला योग्य मागार्ने
नेत होता. पण तुम्हीच उलटे िफरलात. 18यहूदातील 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
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काही मदत झाली का? नाही. 19तुम्ही 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.” माझा 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. 21यहूदा, मी खास वेल म्हणून
तुला लावले. तुम्ही सवर्जण उत्तम बीजाप्रमाणे होता. मग वाईट फळे
देणाऱ्या वेलीत तुझे रुपांतर कसे झाले? 22जरी तू स्वत:ला 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. 24तू 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.
25यहूदा, 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 स्वत: 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? 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.” 31ह्या ि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.? 32तरुण स्त्री आपले दािगने िवसरत नाही. वधू
आपला कमरपट्ठा िवसरत नाही. पण माझे लोक मला असंख्य वेळा
िवसरले आहेत. 33 “यहूदा, िप्रयकरांच्या (खोट्या देवांच्या) पाठलाग
कसा करायचा हे तुला बरोबर माहीत आहे. दषु्कृत्ये करायला खरोखरच
तू िशकली आहेस. 34तुझ्या हातांना रक्त लागले आहे. ते रक्त गरीब व
िनष्पाप माणसांचे आहे. तुझे घर फोडताना तू त्यांना पकडले नाहीस. तू
कारण नसताना त्यांना ठार मारलेस. 35पण तरी तू म्हणतेस, ‘मी
िनरपराध आहे. परमेश्वर माझ्यावर रागावलेला नाही.’ मी तुला खोटे
बोलल्याबद्दलही दोषी ठरवीन. का? कराण तू म्हणतेस, ‘मी काहीही चूक
केलेली नाही.’ 36मन बदलणे तुला अगदी सोपे आहे. अश्शूरने तुझी
िनराशा केली, म्हणून तू अश्शूरला सोडले आिण मदतीसाठी तू िमसरला
गेलीस. पण िमसरसुध्दा तुझी िनराशा करील. 37मग 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 गेलातर तो देश ‘भ्रष्ट’ होतो. यहूदा, खूप िप्रयकर (खोटे देव)
असलेल्या वारांगनेप्रमाणे तू वागलीस आिण आता तुला माझ्याकडे परत
यायचे आहे.” हा परमेश्वराचा संदेश होता. 2यहूदा, 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. 3पाप 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. 4ण आता तू मला
‘िपता’ म्हणत आहेस. तू म्हणालीस, ‘मी लहान असल्यापासून तू माझा
िमत्र आहेस.’ 5असेसुद्धा म्हणालीस, ‘देव नेहमीच माझ्यावर रागावणार
नाही. देवाचा राग सतत राहणार नाही.’“यहूदा, तू असे म्हणतेस, पण तू
करता येतील तेवढी दषु्कृत्ये केली आहेस.” 6योशीया 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. 7मी स्वत:शीच
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. 8इस्राएल
ि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. 9आपण 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. 10इस्राएलची िवश्वासघातकी बहीण (यहूदा)
मनापासून माझ्याकडे परत आली नाही. परत येण्याचे ितने फक्त ढोंग
केले.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश होता. 11परमेश्वर 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 होता. ‘मी तुमच्यावर संतापायचे सोडून देईने. मी दयाळू आहे. ‘हा
परमेश्वराचा संदेश होता. ‘मी कायमचा तुमच्यावर रागावणार नाही.’
13तुम्ही 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 होता.
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. 15मग 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 होता.“त्या वेळेला, लोक
पुन्हा कधीही असे म्हणणार नाहीत, ‘परमेश्वराच्या कराराचा कोश
आमच्याजवळ असण्याचे िदवस आम्हाला आठवतात.’ येथून पुढे ते त्या
पिवत्र कोशाचा िवचारसुद्धा करणार नाहीत. 17 त्या वेळेला यरुशलेम
नगरीला ‘परमेश्वराचे िंसहासन’ म्हटले जाईल. परमेश्वराच्या नावाचा मान
राखण्यासाठी सवर् राष्ट्र े यरुशलेममध्ये एकत्र येतील. ह्या पुढे ते त्यांच्या
दरुग्रही 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, स्वत:शी म्हणालो, ‘माझ्या स्वत:च्या
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मुलांप्रमाणे तुम्हाला वागवावे असे मला वाटते. इतर कोणत्याही
राष्ट्र ापेक्षा, तुम्हाला, संुदर व आल्हाददायक भूमी द्यावी अशी माझी इच्छा
आहे. ‘मला वाटले की तुम्ही मला ‘िपता.’ म्हणाल व नेहमीच मला
अनुसरल. 20पण तुम्ही पतीशी िवश्वासघात करणाऱ्या पत्नीप्रमाणे
आहात. इस्राएलच्या घराण्यातील लोकांनो, तुम्ही माझा िवश्वासघात
करीत आहात.” हा देवाचा संदेश होता. 21उजाड 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. 22परमेश्वर पुढे म्हणाल, “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 मूतीर्ची 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 गुर ेआिण त्यांची कोकर ेव वासर ेघेतली.
25लज्जेचे 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. 2तू ह्या गोष्टी केल्यास, तर तू शपथ

घेण्यासाठी माझे नाव वापरु शकशील. ‘परमेश्वर असे तो पयर्ंत,’ असे तू
म्हणू शकशील. तू हे शब्द खऱ्या, प्रमािणक आिण योग्य, तऱ्हेने वापरु
शकशील. तू ह्या गोष्टी केल्यास परमेश्वर राष्ट्र ांना आशीवार्द देईल. ती राष्ट्र े
परमेश्वराने केलेल्या कृत्यांबद्दल बढाया मारतील.” 3परमेश्वर यहूदा व
यरुशलेम मधील लोकांना म्हणतो:“तुमची शेते नांगरलेली नाहीत. तो
शेते नांगरा. काट्यात बी पेरु नका. 4परमेश्वराची माणसे व्हा. तुमची
ह्रदये बदलायहुदातील 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.” 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.’
6खणेुचे 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.” 9परमेश्वर म्हणतो, “हे घडत असताना,
राजा आिण त्याचे अिधकारी यांचा धीर सुटेल, याजक घाबरतील,
संदेष्ट्यांना धक्का बसेल.” 10नतंर, 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.”
12हा वारा त्यापेक्षा जोराचा आहे आिण तो माझ्याकडून येतो आता, “मी
यहुदाच्या लोकांिवरुद्ध माझा िनकाल जाहीर करीन.” 13पाहा! शत्रू
ढगाप्रमाणे वर येतो. त्याचे रथ वावटळीप्रमाणे िदसतात, त्यांचे घोडे
गरुडांपेक्षा वेगवान आहेत. हे सवर् आपल्या दृष्टीने अितशय वाईट आहे.

आपला िवध्वंस झाला! 14यरुशलेममधील 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.” 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 अतं:करणाला
खोल जखमा होऊन वेदना झाल्या.” 19अर ेर!े द:ुखाने आिण काळजीने
माझ्या पोटात खड्ढा पडत आहे. मी वेदनेने वाकत आहे. मी खरच खूप
घाबरलो आहे. माझ्या ह्रदया धडधडत आहे. मी गप्प बसू शकत नाही
का? मी रणिंशग फंुकलेले ऐकले आहे. रणिंशग सिैनकांना यदु्धासाठी
बोलावीत आहे. 20अिरष्टामागून अिरष्ट येते. संपूणर् देशाचा नाश झाला.
अचानक माझ्या तबंूचा नाश झाला. कनाती फाडल्या गेल्या.
21परमेश्वरा, 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.” 23मी पृथ्वीकडे पािहले. पृथ्वी उजाड आिण अस्ताव्यस्त
होती. पृथ्वीवर काहीही नव्हते. मी आकाशाकडे पािहले त्याचा प्रकाश
गेला होता. 24मी डोंगराकडे पािहले ते कापत होते. सवर् टेकड्या
थरथरत होत्या. 25मी पािहले पण कोठेही माणसे नव्हती. आकाशातील
सवर् पक्षी दरू उडून गेले होते. 26मी पािहले आिण सुपीक जिमनीचे
वाळवंट झाले. त्या भूमीवरील सवर् शहरांचा नाश झाला. परमेश्वराने हे
घडिवले. परमेश्वराने आिण त्याच्या क्रोधाने हे घडवून आणले.
27परमेश्वर 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.” 29यहुदातील लोक
घोडेस्वारांचा व धनुधर्रांचा आवाज ऐकतील आिण ते पळून जातील.
काही लोक गुहांतून लपतील काही झुडुपांत लपतील. काही
डोंगरकड्यावर चढतील. यहुदातील सवर् शहर ेओस पडतील. तेथे
कोणीही राहणार नाही. 30यहूदा, 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 स्वत:ला संुदर बनिवतेस पण हे वेळेचा अपव्यय करणे
आहे. तुझे िप्रयकर तुझा ितरस्कार करतात. ते तुला ठार मारण्याचा
प्रयत्न करीत आहेत. 31स्त्री 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!”

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. 2लोक
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. 4पण 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.
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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. 9ह्या कमार्ंबद्दल मी यहूदातील लोकांना िशक्षा करावी का?” 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. 11यहूदा 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 नाहीतत्यांचे
वाईट होईल.” 14सवर्शिक्तमान 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.” 15इस्राएलच्या
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.
17तुम्ही गोळा केलेले सवर् धान्य ते खातील. ते तुमचे सवर् अन्न खाऊन
टाकतील. ते तुमच्या मुलामुलींना खाऊन टाकतील. ते तुमच्या
मुलामुलींना खाऊन टाकतील (त्यांचा नाश करतील) ते तुमची गुर,े
शोळ्या, मेंढ्या खातील. ते तुमची द्राके्ष आिण अिंजर ेफस्त करतील.
त्यांच्या तलवारीच्या जोरावर ते तुमच्या मजबूत शहरांचा नाश करतील.
तुम्ही ज्या शहरांवर िवसंबता ती भक्क म शहर ेते नष्ट करतील.” 18 “पण
जेव्हा ते भयानक िदवस येतील.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे,
तेव्हा, यहूदा, मी तुझा संपूणर् नाश करणार नाही. 19यहूदाचे 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.”
20परमेश्वर म्हणाला, “याकोबच्या वंशजांना आिण यहूदातील राष्ट्र ांना हा
संदेश द्या. 21 ऐका! ‘तुम्हा मूखार्ना अक्कल नाही. तुम्हाला डोळे असून
िदसत नाही कान असून ऐकू येत नाही. 22खरोखर 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. 23पण यहूदाचे लोक दरुाग्रही
आहेत. ते नेहमीच माझ्यािवरुद्ध जाण्यासाठी मागर् आखत असतात. ते
माझ्यापासून दरू गेले आिण त्यांनी माझा त्याग केला. 24यहूदातील
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.’ 25यहूदातील
लोकांनो, तुम्ही पाप केलेत म्हणूनच पावसाळा व सुगीचा हगंाम आला
नाही. तुमच्या पापांनी परमेश्वराकडून िमळणाऱ्या ह्या चांगल्या गोष्टींचा
आनदं तुमच्यापासून िहरावून घेतला आहे. 26माझ्या माणसांत काही
दषु्ट आहेत. ते फासेपारध्यांप्रमाणे आहेत. हे लोक जाळे पसरिवतात, पण
पक्ष्यांना पकडण्या ऐवजी ते माणसांना पकडतात. 27पक्ष्यांनी िंपजरे
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.” 30परमेश्वर म्हणतो, “यहूदात भयानक
व धक्कादायक गोष्ट घडली आहे. 31संदेष्टे 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?”

बन्यामीनच्या लोकांनो, जीव वाचिवण्यासाठी पळा.
यरुशलेमपासून दरू पळा. तकोवामध्ये तुतारी फंुका. बेथ-
हक्करमेवर 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. 3मेंढपाळ आपापले
कळप घेऊन यरुशलेमला येतात. ते ितच्या सवर् बाजंूना तबंू ठोकतात.
प्रत्येक मेंढपाळ स्वत:च्या 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 हल्लाकरु या व यरुशलेमच्या भक्कम तटबदंीचा नाश करु
या.” 6सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो, “यरुशलेमच्या भोवतालची
झाडे कापा आिण ितच्यािवरुद्ध मोचार् बांधा. ह्या नगरीला िशक्षा व्हावीच
ह्या नगरीच्या आत जुलुमािशवाय काहीही नाही. 7जशी ि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. 8यरुशलेम, धोक्याचा इशारा ऐक. जर तू
ऐकले नाहीस तर मी तुझ्याकडे पाठ िफरवीन, तुझ्या भूमीचे ओसाड
वाळवंट करीन. येथे कोणीही राहू शकणार नाही.” 9सवर्शिक्तमान
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.” 10मी 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. 11पण 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 होता. 13 “इस्राएलमधल्या सवर् लोकांना जास्तीच
जास्त पसैा पािहजे. अित महत्वाचे व अित सामान्य, सवर् सारखेच
आहेत. संदेष्ट्यांपासून याजकापयर्ंत सवर् खोटे बोलतात. 14माझे लोक
अितशय वाईटरीतीने दखुवले जात आले आहेत. संदेष्ट्यांनी आिण
याजकांनी त्यांच्या जखमा बांधाव्यात. पण ते तर त्या जखमावर,
िकरकोळ खरचटल्यावर करतात त्याप्रमाणे इलाज करतात. ते
म्हणतात, ‘ठीक आहे, ठीक आहे ‘पण हे ठीक नाही. 15संदेष्ट्यांना
आिण याजकांना त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल लाज वाटली पािहजे.
पण त्यांना अिजबात लाज वाटत नाही. आपल्या दषु्कृत्यांची शरम
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वाटण्याएवढीही त्यांना जाणीव नाही. म्हणून बाकीच्याबरोबर त्यांना
िशक्षा होईल. मी जेव्हा लोकांना िशक्षा करीन तेव्हा हे सवर्जण जिमनीवर
फेकले जातील.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 16परमेश्वर 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.’
17तुमच्यावर 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.
19पृथ्वीवरच्या लोकांनो, ऐका! यहुदातील लोकांवर मी अिरष्ट आणणार
आहे. का? कारण त्यांनी हेतूपूवर्क दषु्कृत्ये केली. माझ्या संदेशाकडे
दलुर्क्ष केले, माझ्या आज्ञांचे पालन करण्याचे नाकारले.” 20परमेश्वर
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.” 21मग 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.”
22परमेश्वर 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. 25बाहेर शेतात जाऊ नका.
रस्त्यावर जाऊ नका. का? कारण शत्रूजवळ तलवारी आहेत आिण
सगळीकडे धोका आहे. 26माझ्या 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.
28माझे 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. 29चांदी शुद्ध
करणाऱ्या कारािगराप्रमाणे ते आहेत. फंुकणीने जोरात फंुकताच
िवस्तवाचा जाळ झाला आिण त्यातून िशसे बाहेर आले.चांदी शुध्द
करण्याच्या प्रयत्नात त्या कारािगराने आपला वेळ वाया घालिवला.
त्याचप्रमाणे माझ्या लोकांमधून दषु्टपणा काढला गेला नाही. 30माझ्या
लोकांना, ‘टोकाऊ चांदी’ असे म्हटले जाईल. देवाने त्यांचा स्वीकार
केला नाही म्हणून त्यांना हे नाव िदले जाईल.”

ि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! 3परमेश्वर हा
इस्राएलच्या लोकांचा देव आहे. सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो
‘तुमची जगण्याची पद्धत बदला आिण सत्कृत्ये करा. तुम्ही असे केल्यास
मी तुम्हाला या िठकाणी राहू देईन 4काही लोक खोटे बोलतात त्यावर
िवश्वास ठेवू नका. ते म्हणतात “हे परमेश्वराचे मिंदर आहे. परमेश्वराचे
मिंदर, परमेश्वराचे मिंदर.” 5तुम्ही तुमचा जीवनमागर् बदललात आिण
सत्कृत्ये केलीत तर मी तुम्हाला येथे राहू देईन. तुम्ही एकमेकांशी
प्रामािणक असले पािहजे. 6तुम्ही 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. 7तुम्ही 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. 9तुम्ही 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? 10तुम्ही 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. 13इस्राएलच्या 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.
ि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. 18यहूदातील 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. 19पण यहूदातील लोक खरोखर
ज्याला दखुवीत आहेत, तो मी नाही.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे. “ते फक्त स्वत:ला दखुवीत आहेत. ते स्वत:लाच 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.” 21सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, इस्राएलचा देव म्हणतो, “जा आिण
तुम्हाला हवी िततकी होमापर्णे करा. तुम्हाला पािहजे िततके यज्ञ द्या. त्या
यज्ञ िदलेल्या पशंूचे मांस तुम्हीच खा. 22मी तुमच्या पूवर्जांना
िमसरमधून बाहेर आणले. मी त्यांच्याशी बोललो. पण अपर्ण करण्याच्या
गोष्टींबद्दल व बळींबद्दल मी त्यांना आज्ञा िदली नाही. 23मी 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. 25तुमच्या पूवर्जांनी िमसर सोडला त्या िदवसापासून आजपावेतो
मी माझे सेवक तुमच्याकडे पाठिवले आहेत. माझे सेवक संदेष्टे आहेत.
मी पुन्हा पुन्हा त्यांना तुमच्याकडे पाठिवले. 26पण 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. 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.”

ियमर्या 6:16 372 ियमर्या 7:30
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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.
31यहूदाच्या लोकांनी बेन िहन्नोमच्या दरीत तोफेतची उच्चस्थाने बांधली
आहेत. त्या िठकाणी लोक स्वत:च्या 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. 33मग 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. 34यहूदाच्या गावांतील व
यरुशलेमच्या रस्तांवरील 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.
2यरुशलेमच्या 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. 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 बर ेझाले असते असे
वाटेल,” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. 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. 5यहूदाचे लोक चुकीच्या मागार्ने गेले (जगले) पण
यरुशलेममधील लोक चुकीच्या मागार्ने सतत का जात आहेत? ते
त्यांच्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवतात. ते वळून परत येण्याचे नाकारतात.
6मी 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. 7आकाशात उडणाऱ्या
पक्ष्यांनासुद्धा वेळेची योग्य जाणीव असते. करकोचे, पारवे, िनळवी व
सारस ह्यांना नवीन घरट्यात केव्हा यायचे 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 खरे
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.
11माझे 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. 12संदेष्ट्यांना
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. “वेलीवंर 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. 15आम्ही शांतीची आशा
केली पण आम्हाला काहीच चांगले िमळाले नाही. तो आम्हाला क्षमा
करील असे आम्हाला वाटले पण अिरष्टच आले. 16दानच्या 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. 19माझ्या 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? 20लोक म्हणतात,
“सुगीचा हगंाम संपला, उन्हाळा गेला, आिण तरीही आम्हाला
वाचवण्यात आले नाही.” 21माझे 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. 2जर 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 स्वत:च्या
भावावरसुध्दा िवश्वास ठेवू नका का? कारण प्रत्येक भाऊ लबाड आहे.
प्रत्येक शेजारी चहाडखोर आहे. 5प्रत्येकजण 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. 8यहूदाच्या 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.”
10मी, ि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.” 12ह्या
गोष्टी समजू शकण्याइतका सुज्ञ कोणी आहे का? परमेश्वराकडून
िशकिवला गेलेला कोणी आहे का? परमेश्वराच्या संदेशाचे स्पष्टीकरण
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कोणी करु शकेल का? ह्या भूमीचा नाश का झाला? जेथे कोणीही जात
नाही अशा वाळवंटासारखी ती का केली गेली? 13परमेश्वराने ह्या प्रश्नांची
उत्तर ेिदली. तो म्हणाला, “माझ्या िशकवणकुीला अनुसरायचे यहूदाच्या
लोकांनी सोडून िदले. मी त्यांना पाठ िदले. पण त्यानी ऐकायचे नाकारले.
ते माझ्या िशकवणकुीप्रमाणे वागले नाहीत. 14यहूदातील लोक त्यांच्या
मजीर्प्रमाणे जगले ते दरुाग्रही होते. बआल या खोट्या देवाला ते
अनुसरले. त्यांच्या विडलांनी त्यांना खोट्या देवांना अनुसरायला
िशकिवले.” 15सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, “लवकरच
मी यहूदाच्या लोकांना कडू अन्न खायला लावीन, िवषारी पाणी प्यायला
लावीन. 16मी 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.” 17सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो, “आता या गोष्टींचा
िवचार करा. प्रेतयात्रेच्या वेळी रडणाऱ्या भाडोत्री बायकांना बोलवा. त्या
कामात वाकबगार असलेल्या िस्त्रयांना बोलवा. 18लोक 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.”‘ 20आता, 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 आना 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.”‘ 23परमेश्वर म्हणतो, “शहाण्यांनी त्यांच्या
शहाणपणाबद्दल, बलवानांनी त्यांच्या बळाबद्दल व श्रीमतंांनी त्यांच्या
पशैाबद्दल बढाई मारु नये.” असे परमेश्वर म्हणतो. 24पण 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. 25परमेश्वराचा 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.”

इस्राएलच्या वंशजांनो, परमेश्वर तुमच्यािवषयी काय म्हणतो
ते ऐका. 2परमेश्वर 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. 4 ते लोक, त्या मूतीर्
चांदीसोन्याने मढवून त्यांना संुदर रुप देतात. त्या खाली पडू नयेत
म्हणून हातोड्याने िखळे मारुन घट्ट बसिवतात. 5इतर 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.” 6परमेश्वर तुझ्यासारखा दसुरा
कोणीही नाही. तू महान आहेस. तुझ्या नावातच मोठेपण व सामथ्यर्
आहे. 7परमेश्वर, 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.
8दसुऱ्या 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 घडिवतातत्या मूतीर्वर ते
िनळ्या आिण जांभळ्या रगंाचे कपडे चढिवतात ‘शहाणे लोक’ असे ‘देव’
तयार करतात. 10पण 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. 11परमेश्वर म्हणतो, “त्या लोकांना पुढील संदेश द्या. ‘त्या
खोट्या देवांनी पृथ्वीची आिण स्वगार्ची िनिर्मती केली नाही. ते स्वगर्
आिण पृथ्वीवरुन नाहीसे होतील.” 12ज्याने आपल्या सामथ्यार्ने पृथ्वी
िनमार्ण केली असा एकमेव देवच आहे. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन
त्याने जग िनमार्ण केलें आपल्या समजंसपणाच्या आधार ेपृथ्वीवर
आकाश पांघरले. 13ढगांचा गडगडाट आिण आकाशातून पडणारा
मुसळधार पाऊस ही देवाचीच करणी आहे. पृथ्वीच्या प्रत्येक भागावरील
आकाशात तो मेघ पाठिवतो. पावसाबरोबर वीज पाठिवतो. आपल्या
भांडारातून वारा आणतो. 14लोक अगदी मूखर् आहेत. आपण िनमार्ण
केलेल्या मूतीर्मुळेच सोनार मूखर् बनिवले जातात. त्या मूतीर् म्हणजे फक्त
असत्य आहे. ते फक्त थोतांडचआहे 15 त्या मूतीर् शून्य िंकमतीच्या
आहेत. त्या खोट्या आहेत, न्यायदानाच्या वेळी त्यांचा नाश होईल.
16पण याकोबचा देव त्या मूतीर्सारखा नाही. त्याने सवर् गोष्टींची िनिर्मती
केली आिण इस्राएलच्या वंशजांची, स्वत:चे खास लोक म्हणून िनवड
केली. “सवर्शिक्तमान परमेश्वर” हेच देवाचे नाव. 17आपल्या मालकीच्या
सवर् चीजवस्तू घेऊन पळून जाण्याच्या तयारीत राहा. यहूदाच्या
लोकांनो, शत्रूने तुमच्या शहराला वेढले असून तुम्ही आता अडकला
आहात. 18परमेश्वर म्हणतो, “यावेळी, मी यहूदाच्या लोकांना ह्या देशा
बाहेर घालवून देईन. मी त्यांना त्रास देऊन द:ुख भोगण्यास भाग पाडीन
म्हणजे त्यांना धडा िमळेल.” 19अररे,े मी (ियमर्या) फारच जखमी झालो.
माझ्या जखमा भरुन येण्यासारख्या नाहीत. तरीसुद्धा मी स्वत:लाच
सांगतो, “हे माझे द:ुख मला पूणर्पणे भोगलेच पािहजे.” 20माझ्या 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. 21मेंढपाळ (नेते) मूखर्
आहेत. ते परमेश्वराचा शोध घेण्याचा प्रयत्नच करीत नाहीत. ते शहाणे
नाहीत. त्यामुळे त्यांचे कळप (लोक) इतस्तत: िवखरुन हरवले आहेत.
22मोठा आवाज ऐका! तो आवाज उत्तरकेडून येत आहे; यहुदातील
शहरांचा तो नाश करील. यहुदाचे िनजर्न वाळवंट होईल. तेथे कोल्ह्यांची
वस्ती होईल. 23परमेश्वरा, माणसाच्या आयषु्यावर त्याचा स्वत:चा खरा
हक्क नसतो, हे मला माहीत आहे. लोक भिवष्याच्या योजना खरोखरच
ठरवू शकत नाहीत. 24परमेश्वरा, आम्हाला सुधार!पण न्याय्य रीतीने
सुधार! रागाच्या भरात आम्हांला िशक्षा करु नकोस. नाही तर तू
कदािचत् आमचा नाश करशील. 25तुला 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.

ियमर्याला िमळालेला संदेश असा होता: हा संदेश
परमेश्वराचा होता: 2 “ियमर्या, या कराराची कलमे ऐक
यहूदाच्या लोकांना या कलमांबद्दल सांग. यरुशलेममध्ये

राहणाऱ्या लोकांनाही सांग. 3परमेश्वर, इस्राएलचा देव असे म्हणतो ‘जे
कोणी या कराराचे पालन करणार नाहीत. त्यांचे वाईट होईल.’ 4तुमच्या
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. 6परमेश्वर 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
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िमसरमधून सुटका करताना मी तुमच्या पूवर्जांना इशारा देत आलो आहे
की माझी आज्ञा पाळा. 8पण तुमच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही. ते
दरुाग्रही 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.” 9परमेश्वर 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 म्हणू
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. 12यहूदातील 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 ती 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. 17सवर्शिक्तमान
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.”
18अनाथोथचे लोक माझ्यािवरुद्ध कट करीत असल्याचे परमेश्वराने
मला दाखिवले. परमेश्वराने मला ते करीत असलेल्या गोष्टी दाखिवल्या,
त्यावरुन ते माझ्यािवरुद्ध असल्याचे कळले. 19लोक 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.
20पण परमेश्वरा तू खरा न्यायी आहेस. लोकांच्या ह्दयांची व मनांची
कशी परीक्षा करावयाची हे तू जाणतोस. मी तुला माझे मुद्दे सांगेन आिण
त्यांना योग्य िशक्षा देण्याचे तुझ्यावर सोपवीन. 21अनाथोथचे 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.
22सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणाला, “लवकरच अनाथोथच्या त्या
लोकांना मी िशक्षा करीन. त्यांचे तरुण यदु्धात कामी येतील. त्यांची
मुलेमुली भुकेने मरतील. 23अनाथोथमधील एकही माणूस िशल्लक
राहणार नाही. कोणीही वाचणार नाही. मी त्यांना िशक्षा करीन. मी त्यांचे
वाईट घडवून आणीन”

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. 3पण, 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.” 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? 6ही सवर् माणसे तुझेच भाऊबदं
आहेत. तुझ्याच कुटंुबातील माणसे तुझ्यािवरुद्ध कट करीत आहेत.
तुझ्याच घरातील माणसे तुझ्यािवरुद्ध आवाज उठवीत आहे. जरी ते
तुझ्याशी िमत्रांसारखे बोलत असले, तरी तू त्यांच्यावर िवश्वास ठेवू
नकोस.” 7 “मी परमेश्वराचा माझ्या घराचा त्याग केला आहे. मी माझी
मालमत्तासोडली आहे. मी माझी िप्रयतमा (यहूदा) ितच्या वऱै्यांच्या
ताब्यात िदली आहे. 8माझे स्वत:चेच लोक जगंली िंसहाप्रमाणे
माझ्यािवरुद्ध उलटले. ते माझ्याकडे पाहून डरकाळ्या फोडू लागल्याने
मी त्यांच्याकडे पाठ िफरिवली. 9मरायला टेकल्यामुळे िगधाडांनी
घेरलेल्या प्राण्याप्रमाणे माझ्या लोकांची िस्थती आहे. िगधाडे
ितच्याभोवती (यहूदाभोवती) िघरट्या घालतात. वन्य प्राण्यांनो,
तुम्हीसुध्दा या आिण काही खाद्य िमळवा. 10पुष्कळ मेंढपाळांनी
(नेत्यांनी) माझ्या द्राक्षमळ्याचा नाश केला आहे. त्यांनी द्राके्षवेली
पायदळी तुडिवल्या. त्यांनी माझ्या द्राक्षमळ्याचे वरैाण वाळवंट केले.
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. 13लोकांनी 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.” 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. 15पण अशा रीतीने त्या लोकांना
देशाबाहेर हाकलल्यावर मला त्यांची कणव येईल. मी प्रत्येक कुटंुब परत
त्यांच्या देशात आणीन आिण त्यांची जमीन परत देईल. 16ह्यातून 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. 17पण 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.

परमेश्वर मला असे म्हणाला: “ियमर्या, जा आिण तागाचा
घागरा िवकत घे. नतंर तो नेस. तो ओला होऊ देऊ
नकोस.” 2परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे मी एक तागाचा

घागरा िवकत आणला व नेसला. 3नतंर मला परमेश्वराकडून दसुऱ्यांदा
संदेश आला. 4तो असा होता: “ियमर्या, तू िवकत आणून नेसलेला
घागरा घेऊन फरातलाजा. ितथे तो खडकाला पडलेल्या िचरते लपवून
ठेव.” 5 त्याप्रमाणे मी फरातला गेलो आिण अगदी परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे घागरा लपवून ठेवला. 6पुष्कळ िदवसांनी देव मला
म्हणाला, “ियमर्या, फरातला जा व लपवून ठेवायला सांिगतलेला घागरा
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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. 8मग मला परमेश्वराचा संदेश आला. 9परमेश्वर
मला म्हणाला, “ज्याप्रमाणे घागरा अगदी खराब आिण िनरुपयोगी झाला,
त्याचप्रमाणे यहूदातील आिण यरुशलेमधील अहकंारी लोकांचा नाश
होईल. 10मी 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. 11घागरा जसा
माणसाच्या कमरभेोवती घट्ठ 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.” 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.’ 13मग 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. 14यहूदाच्या 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. 16परमेश्वराचा, 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. 17यहूदाच्या 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. 20यरुशलेम, 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.
21आता 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. 22तू कदािचत् स्वत:ला िवचारशील, “माझ्यावरच असा वाईट
प्रसंग का आला?” तुझ्या अनेक पापांमुळे असे झाले. तुझ्या पापाबद्दल
तुझा घागरा फाडला गेला आिण तुझी पादत्राणे काढून घेण्यात आली.
तुझी मानहानी करण्यासाठी हे करण्यात आले. 23काळा 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. 25तुमच्याबाबत
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. 26यरुशलेम, मी तुझा

घागरा डोक्याकडून खेचीन. प्रत्येकजण तुला पाहील आिण तुझी बेअब्रू
होईल. 27मी 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.”

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 चेहरे
झाकून घेतात. 4कोठेही पाऊस न पडल्यामुळे कोणीही िपकांसाठी
जिमनीची मशागत करीत नाही.शेतकरी हवालिदल झाले आहेत त्यामुळे
त्यांनी आपले चेहर ेझाकून घेतले आहेत. 5कोठेही गवत नसल्यामुळे
हरीणी आपल्या नवजात पाडसाला एकटेच सोडून देते. 6उघड्या
डोंगरावर उभी राहून, जगंली गाढवे कोल्ह्यांप्रमाणे हवा हुगंतात. पण
त्यांना कोठेही काहीही खाण्यालायक िदसत नाही. कारण खाण्यालायक
एकही झुडूप िशल्लक नाही.” 7या 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. 9अचानकपणे 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.” 10यहूदाच्या
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.” 11नतंर परमेश्वर मला
म्हणाला, “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांच्या भल्यासाठी तू िवनवणी करु
नकोस. 12यहूदाचे 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.” 13पण
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.” 14मग 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 स्वत:चे स्वप्नरजंन करतात. 15माझ्या 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. 16आिण 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. 18मी जर त्या देशात गेलो,
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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.
20परमेश्वरा, आम्ही पापी आहोत, ह्याची आम्हाला जाणीव आहे.
आमच्या पूवर्जांनी दषु्कृत्ये केली. आम्ही तुझे अपराध केले. 21परमेश्वरा,
तुझ्या नावाचा लौिकक राखण्याकिरता, आम्हाला दरू लोटू नकोस तुझ्या
वभैवशाली िंसहासनाचा मान राख. आमच्याशी केलेला करार आठव.
त्या कराराचा भगं करु नकोस. 22परदेशातील 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.’ 3मी 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. 4पृथ्वीवरच्या 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. 6यरुशलेम, 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. 7मी 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. 8पुष्कळ ि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.” 10माते, 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. 11खर ेम्हणजे परमेश्वरा, मी तुझी चांगली
सेवा केली. संकटाच्या वेळी मी शत्रूंबद्दल तुझ्याकडे िवनवणी केली.
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. 13यहूदाच्या 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. 14यहूदातील
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.” 15परमेश्वरा, 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, माझा, मी तुझ्यासाठी भोगत
असलेल्या द:ुखाचा परमेश्वरा िवचार कर. 16मला 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. 17लोकांच्या हसण्यािखदळण्यात
आिण जल्लोशांत मी कधीच सामील झालो नाही. माझ्यावर तुझा प्रभाव
असल्याने मी एकटाच बसून रािहलो. आजूबाजूला असलेल्या
दषु्टाईबद्दल तू माझ्यात क्रोध भरलास. 18पण 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. 19मग 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. ि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.”

मला परमेश्वराचा संदेश आला: 2 “ियमर्या, तू लग्न करता
कामा नये. या िठकाणी तुला मुले होता कामा नयेत”
3यहूदामध्ये 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. 7मृतांबद्दल 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. 9सवर्शिक्तमान 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
दवैतांची पूजा केली. तुमच्या पूवर्जांनी माझा त्याग केला आिण माझ्या
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आदेशांचे पालन करणे सोडले. 12पण 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 शत्रिदवस 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. 15लोक 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. 18ती 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.” 19परमेश्वरा, 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.” 20लोक स्वत:साठी खरा देव िनमार्ण करु शकतात का?
नाही. ते फक्त मूतीर् तयार करु शकतात. पण त्या मूतीर् म्हणजे खर ेदेव
नव्हेत. 21परमेश्वर 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.”

“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. 2खोट्या देवांना अपर्ण केलेल्या त्या
वेदी त्यांच्या मुलांना आठवतात. अशेरला अपर्ण केलेले कालकडी 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. 4मी 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.” 5परमेश्वर म्हणतो, “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. 7परतंु परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणाऱ्यावर कृपादृष्टी होईल.
का? कारण परमेश्वर िवश्वासास प्रात्र आहे, ह्याची देव त्याला प्रिचती
देईल. 8तो 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. 10पण 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. 11काही
वेळा, एकादी पक्षीण स्वत: 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.” 12आरभंीपासून आमचे
मिंदर म्हणजे देवासाठी एक भव्य आसन झाले आहे. ती महत्वाची वास्तू
आहे. 13परमेश्वरा, तू इस्राएलचे आशास्थान आहेस. तू पाण्याच्या
िजवंत झऱ्याप्रमाणे आहेस. जो परमेश्वराला अनुसरणे सोडेल, त्याला
लाजवले जाईल आिण त्याचे आयषु्य अल्प असेल. 14परमेश्वरा, तू मला
बर ेकेलेस, तर मी पूणर् बरा होईन. तू मला वाचिवलेस, तर मी खरोखच
वाचेन. देवा, मी तुझी स्तुती करतो. 15यहूदातील लोक मला सतत
प्रश्र्न िवचारतात. ते िवचारतात, “ियमर्या, परमेश्वराच्या संदेशाचे काय?
तो खरोखरीच खरा ठरतो का ते पाहू या.” 16परमेश्वरा, 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. 17परमेश्वरा, माझा नाश करु नकोस. संकटकाळी, मला
तुझा आधार वाटतो. 18लोक 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. 19परमेश्वराने 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.”
21परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या आहेत: 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. 23पण 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. 24पण
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. 26यहूदाच्या 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.”

ियमर्या 16:12 378 ियमर्या 17:27



18

19

20

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. 4तो िचखलापासून भांडे बनवीत
होता. पण त्यात काहीतरी चुकले म्हणून कंुभाराने त्याच िचखलाचा
उपयोग करुन दसुर ेभांडे बनिवले. आपल्या हाताने त्याला पािहजे तसा
आकार िदला. 5मग 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.
7मी 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. 8पण त्या
राष्ट्र ातील लोकांचे हृदयपिरवतर्न झाल्यास ते जगतील. त्या राष्ट्र ातील
लोक दषु्कृत्ये करण्याचे कदािचत थांबवतील. मग माझे मतपिरवतर्न
होईल. त्या राष्ट्र ाचा नाश करण्याचा बेत मी अमंलात आणणार नाही.
9मी राष्ट्र ाबद्दल बोलण्याची आणखी एकदा वेळ, कदािचत् येईल. मी ते
राष्ट्र  उभारीन आिण वसवेन असे मी म्हणेन. 10पण 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.” 12पण यहूदातील लोक म्हणतील, ‘असा प्रयत्न
करुन काही भले होणार नाही. आम्हाला पािहजे तेच आम्ही करीत राहू
आमच्यातील प्रत्येकाच्या हट्ठी आिण दषु्ट मनाला वाटेल तेच आम्ही
करु.” 13परमेश्वर 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. 14तुम्हाला हेही माहीत आहे की
लबानोनमधील पवर्तांवरचे बफर्  कधीच िवतळत नाही व थडं व सतत
वाहणार ेझर ेकधीच सुकत नाहीत. 15पण 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. 17मी 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.” 18नतंर ि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.” 19परमेश्वरा, माझे ऐक! माझे म्हणणे
ऐकून घे आिण कोण बरोबर आहे ते ठरव. 20चांगल्याची 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. 23परमेश्वरा, 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.

परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, जा आिण कंुभारकडून एक
मातीचे मडके िवकत घे. 2खापराच्या प्रवेशद्वाराजवळच्या
बेन िहन्नोनच्या दरीकडे जा. काही वडीलधाऱ्यांना नेत्यांना

आिण याजकांना तुझ्या बरोबर घे. मी तुला सांगतो त्या गोष्टी तेथे तू
त्यांना सांग. 3तुझ्याबरोबर 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 आिण हे ऐकणारा प्रत्येकजण िवस्मत
होईल व घाबरुन जाईल. 4यहूदातील 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. 5यहूदाच्या
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 कधीही माझ्या मनातही आल्या नाहीत. 6हल्ली
ि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.
8ह्या नगरीचा मी पूणर्पणे नाश करीन. यरुशलेम जवळून जाताना लोक
िनराशेने माना हलवतील व सुस्कार ेसोडतील अशा तऱ्हेने नगरीचा नाश
झालेला पाहून त्यांना धक्का बसेल. 9नगरीला शत्रूसनै्याचा वेढा पडेल. ते
सनै्य नगरीची रसद तोडेल. मग नगरीतील लोकांची उपासमार सुरु
होईल. लोकांना एवढी भूक लागेल की ते स्वत:च्याच 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. 12मी 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.” 14परमेश्वराने ि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.”

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
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अडकिवले. मिंदराच्या वरच्या प्रवेशद्वाराजवळ बन्यामीनच्या
प्रवेशद्वाराजवळ हे घडले. 3दसुऱ्या ि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. 5यरुशलेमच्या 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.
6पशहूर, 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.” 7परमेश्वरा, तू मला मोिहत केलेस आिण मी पण
मोिहत झालोतू माझ्यापेक्षा समथर् असल्याने तू िंजकलास मी हास्यास्पद
ठरलो. लोक माझ्याकडे पाहून हसतात आिण माझी चेष्टा करतात.
8प्रत्येक वेळी मी बोलतो, ओरडतो मी िंहसा आिण िवध्वंस ह्याबद्दल
आरडाओरड करतो. मी मला परमेश्राकडून आलेला संदेश लोकांना
सांगतो. पण लोक माझा फक्त अपमान करतात आिण माझी चेष्टा
करतात. 9कधी कधी मी स्वत:शीच म्हणतो, “मी परमेश्वराला िवसरुन
जाईन. मी परमेश्वराच्यायावतीने 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. 10लोक
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.” 11पण 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. 12सवर् 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. 13परमेश्वराचे स्तवन करा. परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वर गिरबांचे रक्षण करतो. तो दषु्टापासून त्यांना वाचिवतो. 14माझ्या
जन्मिदवसाला शाप द्या. ज्या िदवशी मी आईच्या पोटी जन्माला आलो,
त्या िदवसाला शुभ मानू नका. 15माझ्या जन्माची बातमी माझ्या
विडलाना देणाऱ्या माणसाला शाप द्या. “तुम्हाला मुलगा झाला” असे
त्याने सांगताच माझ्या विडलांना खूप आनदं झाला. 16परमेश्वराने
नगरांचा जसा नाश केला,तसाच त्या माणसांचाही होवो. परमेश्वराला त्या
नगरांबद्दल अिजबात दया नाही. त्या माणसाला सकाळ दपुार यदु्धाचा
गदारोळ ऐकू येऊ देत. 17का? 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. 18मी कशाला
जन्मलो? मी फक्त के्लश व द:ुख पािहले आिण माझे जीवन नामुष्कीत
संपणार.

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. 2पशहूर 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.” 3नतंर पशूहर व सफन्या यांना
ियमर्या म्हणाला, “िसद्कीया राजाला सांगा, 4परमेश्वर, 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. 5मी स्वत: 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.
6यरुशलेममध्ये राहाणाऱ्या लोकांना मी ठार मारीन. सवर् शहरात रोगराई
पसरवून मी माणसांना व प्राण्यांना मारीन. 7असे 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 तलवरीच्या
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. 9जो यरुशलेममध्ये
राहील तो लढाईत, उपासमारीने वा भयकंर रोगराईने मरले, पण जो
कोणी यरुशलेमच्या बाहेर जाऊन बाबेलच्या सनै्याला शरण जाईल, तो
जागेल. त्या सनै्याने नगरीला वेढा घातला आहे म्हणून नगरीला रसद
िमळू शकत नाही. पण जो कोणी नगर सोडून जाईल, त्याचा जीव वाचेल.
10यरुशलेम 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.’ 11यहूदाच्या
राजघराण्याला हे सांगा: परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका.
12दावीदाच्या 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.’ 13यरुशलेम, 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.”‘

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. 3परमेश्वर 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. 4तुम्ही
माझ्या ह्या आज्ञा पाळल्यात, तर काय होईल? दावीदाच्या िंसहासनावर
बसणार ेराजे यरुशलेममध्ये, त्यांच्या अिधकाऱ्यांबरोबर व लोकांबरोबर,
रथांतून आिण घोड्यावर स्वार होऊन आत येत राहतील. 5पण जर
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तुम्ही आज्ञा पाळल्या नाहीत, तर परमेश्वर काय म्हणतो पाहा, मी,
परमेश्वर, वचन देतो की राजवाड्याचा नाश होऊन येथे दगडिवटांचा
िढगारा होईल.” 6यहूदाचा 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. 7मी
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?’ 9ह्या 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.” 10 मेलेल्या राजाकिरतारडू नका.
त्याच्यासाठी शोक करु नका. पण हे िठकाण सोडून जावे लागणाऱ्या
राजासाठी मात्र मोठ्याने रडाकारण तो परत येणार नाही. यहोआहाज
त्याची जन्मभूमी पुन्हा कधीही पाहणार नाही. 11योशीयाचा 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.” 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.
14यहोयाकीम 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.
15यहोयाकीम, 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. 16योशीयाने 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. 17यहोयाकीम, तुला फक्त तुझा
फायदाच िदसतो. तू तुझ्यासाठी जास्तीत जास्त िमळिवण्याचाच फक्त
िवचार करतोस. िनरापराध्यांना ठार मारण्यात व दसुऱ्याकडून वस्तू
चोरण्यातच तुझे मन जडले असते. 18योशीयाचा 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.” 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.
25यहोयाकीन, मी तुला बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर व खास्दी लोक
ह्यांच्या हवाली करीन. तू त्या लोकांना घाबरतोस. ते तुला ठार मारु
इिच्छतात. 26तुझी व तुझ्या आईची जन्मभूमी नसलेल्या देशात, मी,
तुला व तुझ्या आईला फेकून देईन. तेथेच तुम्ही दोघे मराल.
27यहोयाकीन, तू ह्या भूमीत परत यायला बघशील. पण तुला येथे परत
येऊ िदले जाणार नाही.” 28कोणीतरी 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? 29यहूदाच्या हे
भूमी, भूमी, भूमी, परमेश्वराचा संदेश ऐक! 30परमेश्वर 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. 4मी 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 परमेश्वरातडून आलेला संदेश आहे.
5हा 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. 8पण 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 स्वत:च्या देशात राहतील.” 9संदेष्ट्यांना संदेश: मी फार द:ुखी
आहे. माझे हृदय िवदीणर् झाले आहे. माझी सवर् हाडे धरधरत 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
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वाट जणू िनसरडी होईल. 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. 14आता 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.”
15सवर्शिक्तमान परमेश्वर संदेष्ट्यांबद्दल म्हणतो, “मी त्या संदेष्ट्यांना
िशक्षा करीन. िवषिमिश्रत अन्न खाण्यासाखी 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.” 16सवर्शिक्तमान
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. 17काही 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.’
18पण ह्या संदेष्ट्यांमधील कोणीही स्वगार्तील देवांच्या सभेतउभा
रािहलेला नाही. त्यांच्यापकैी कोणीही परमेश्वराचा संदेश पािहला वा
ऐकला नाही. कोणीही परमेश्वराच्या संदेशाकडे बारकाईने लक्ष िदलेले
नाही. 19आता परमेश्वराकडून वादळाप्रमाणे िशक्षा येईल. परमेश्वराचा
राग तुफानाप्रमाणे असेल. तो त्या दषु्ट लोकांच्या डोक्यावर आदळून
त्यांच्या डोक्यांचा चेंदामेंदा करील. 20परमेश्वराने जे करण्याचे ठरिवले
आहे, ते पूणर् होईपयर्ंत परमेश्वराचा राग शांत होणार नाही. पुढील
िदवसांत तुम्हाला हे स्पष्टपणे समजेल. 21मी त्या संदेष्ट्यांना पाठिवले
नाही, पण तेच संदेश द्यायला धावले. मी त्यांच्याशी बोललो नाही, पण
तेच माझ्यावतीने उपदेश करतात. 22जर 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.” 23हा 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, 28काडी म्हणजे गहू नव्हे. जर एखाद्या माणसाला त्याच्या
स्वप्राबद्दल सांगायचे असेल, तर सांगू द्या. पण जो कोणी माझा संदेश
ऐकतो, त्याला सत्य सांगू द्यावे. 29माझा 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.
31मी त्यांच्यािवरुद्ध आहे.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “ते
त्यांचे स्वत:चे शब्द वापरतात आिण ते माझेच शब्द आहेत असे
भासिवतात. 32खोट्या 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.
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. 34कदािचत् एखादा संदेष्टा वा एखादा
याजक िंकवा एखादा माणूस म्हणेल ‘परमेश्वराची घोषणा ही आहे.’ तो
खोटे बोलला. मी त्याला व त्याच्या सवर् कुटंुबाआला िशक्षा करीन.
35तुम्ही एकमेकांना असे िवचारु शकता, ‘परमेश्वराने काय उत्तर िदले?’
िंकवा ‘परमेश्वर काय म्हणाला?’ 36पण 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?’ 38पण
‘परमेश्वराची घोषणा (भारी बोजा) काय आहे?’ असे म्हणून नका. जर
तुम्ही असे शब्द वापराल, तर परमेश्वर तुम्हाला म्हणेल, ‘तुम्ही माझ्या
संदेशाला ‘परमेश्वराची घोषणा (भारी बोजा) असे म्हणू नेय.’ हे शब्द
वापरु नका असे मी बजावले. 39पण 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.
40मी तुम्हाला अप्रितिष्ठत करीन आिण ही बदनामी (हा
ओशाळवाणेपणा) तुम्ही कधीही िवसरु शकणार नाही.”

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
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. 3परमेश्वराने मला िवचारले, “ियमर्या, तू काय
पािहलेस?” मी म्हणालो, “मी अिंजर ेपािहली. चांगली अिंजर ेफारच
उत्तम आहेत. पण वाईट अिंजर ेफारच नासकी आहेत. ती खाण्यासाखी
नाहीत.” 4नतंर परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. 5परमेश्वर, 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. 6मी 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. 7मला 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 अतं:करणापासून
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 पाठवीन, तेथे तेथे लोक त्यांना
शाप देतील. 10मी 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.”

यहूदातील सवर् लोकांबद्दल ियमर्याला िमळालेला देवाचा
संदेश असा आहे. यहोयाकीम राजाच्या कारिकदीर्च्या
चौथ्या वषीर्हा संदेश आला. यहोयाकीम योशीयाचा मुलगा
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होता. यहोयाकीम राजाच्या कारिकदीर्ंचे चौथे वषर् हे बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सर ह्याच्या कारिकदीर्चे पािहलेच वषर् होते. 2यहूदा आिण
यरुशलेम येथील लोकांना ियमर्याने पुढील संदेश ऐकिवला: 3 गेली
23वषेर् मी परमेश्वराचे संदेश पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सांगत आहे. यहूदाचा
राजा आमोन ह्याचा मुलगा योशीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या13व्या
वषार्पासून मी संदेष्टा आहे. मी तेव्हापासून आजपावेतो तुम्हाला
परमेश्वराकडून आलेले संदेश ऐकिवले आहेत. पण तुम्ही ऐकले नाही.
4परमेश्वराने, 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. 6दसुऱ्या 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
स्वत:लाच 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.”
8सवर्शिक्तमान 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. 11ती 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. 13बाबेलमध्ये खूप वाईट
गोष्टी घडतील हे मी सांिगतले आहेच त्या सवर् गोष्टी घडतीलच. ियमर्याने
त्या परक्या देशाबद्दल भिवष्यकथन केलेच आहे आिण या पुस्तकात सवर्
थोक्याचे इशार ेिलिहले आहेत. 14हो! बाबेलच्या लोकांना खूप राष्ट्र ांचे
आिण मोठ्या राजांचे दास्य करावे लागेल. त्यांच्या कृत्यांबद्दल योग्य
अशीच िशक्षा त्यांना मी देईन.” 15परमेश्वराने, 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.”
17मग मी देवाच्या हातातून द्राक्षरसाचा प्याला घेतला. देवाने मला
पाठवलेल्या त्या सवर् राष्ट्र ांत मी गेलो आिण तेथील लोकांना त्यातील
द्राक्षरस प्यायला लावला. 18मी 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! 19मी िमसरच्या फारोलाही द्राक्षरस प्यायला भाग पाडले.
परमेश्वराच्या क्रोधाने भरलेल्या प्याल्यातून मी िमसरच्या अिधकाऱ्यांना,
महत्वाच्या नेत्यांना आिण लोकांना द्राक्षरस प्यायला लावला. 20मी 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. 21मग मी अदोम, मवाब व अम्मोन यामधील
राजांनाही द्राक्षरस प्यायला लावले. 22सोरच्या व सीदोनच्या सवर्
राजांनाही मी द्राक्षरस पाजला. खूप दरूच्या देशातील सवर् राजांनाही मी

द्राक्षरस िदला. 23ददान, तेमा व बूज येथील लोकांनाही मी त्या
प्याल्यातून प्यायला लावले. मिंदरात दाढीच्या कडा कापणाऱ्या सवर्
लोकांना मी द्राक्षरस िपण्यास भाग पाडले. 24अरबस्तानातील सवर्
राजांनाही मी द्राक्षरस प्यायला िदला. हे राजे वाळवंटात राहतात.
25 िजमरी, एलाम व मेदी येथील सवर् राजांना मी द्राक्षरस पाजला.
26उत्तरकेडील सवर्, दरूच्या व जवळच्या राजांना मी ही 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.’ 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. 29माझ्या 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. 31तो 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.
32सवर्शिक्तमान 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. 34मेंढपाळांनो (नेत्यानो) 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. 35मेंढपाळांना लपायला
कोठेही जागा राहणार नाही. ते नेते पळून जाऊ शकणार नाहीत. 36मग
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. 38परमेश्वर गुहेत राहाणाऱ्या भयकंर िंसहाप्रमाणे
आहे. परमेश्वर रागावला आहे आिण त्याचा क्रोध त्या लोकांना इजा
करील. त्यांचा देश ओसाड वाळवंट होईल.

यहूदाचा राजा यहोयाकीम ह्याच्या कारिकदीर्च्या पािहल्याच
वषीर् परमेश्वराकडून हा संदेश आला. यहोयकीम हा योशीया
राजाचा मुलगा होता. 2परमेश्वर 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. 3कदािचत् 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. 4तू त्यांना सांग
‘परमेश्वर काय म्हणतो ते ऐका: मी तुम्हाला माझी िशकवण िदली. तुम्ही
माझ्या आज्ञा पाळल्याच पािहजेत आिण माझ्या िशकवणकुीप्रमाणे
वागलेच पािहजे. 5माझ्या सेवकांनी तुम्हाला सांिगतलेल्या गोष्टी तुम्ही
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ऐकल्याच पािहजेत. (संदेष्टे माझे सेवक आहेत) मी पुन्हा पुन्हा माझे
सेवक पाठिवले. पण तुम्ही त्यांचे ऐकले नाही. 6तुम्ही माझे ऐकले नाही
तर मी माझे यरुशलेममधील मिंदर शीलोमधील माझ्या पिवत्र
तबंूप्रमाणेकरीन दसुऱ्या शहरांवर अिरष्ट यावे असे वाटणाऱ्या लोकांना
यरुशलेम जरुर आठवेल.” 7परमेश्वराच्या मिंदरातील ियमर्याचे हे बोलणे
याजकांनी, संदेष्ट्यांनी आिण सगळ्या लोकांनी ऐकले. 8परमेश्वराने
आज्ञा केल्याप्रमाणे, ियमर्याने, परमेश्वराने सांिगतलेली प्रत्येक गोष्ट
सांिगतली, नतंर याजकांनी, संदेष्ट्यांनी आिण लोकांनी ियमर्याला
धरले. ते म्हणाले, “अशा भयकंर गोष्टी सांिगतल्याबद्दल तू मरशील!
9परमेश्वराच्या 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. 10यहूदातील 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. 11नतंर याजक
व संदेष्टे राज्यकत्यार्ंशी व लोकाशी बोलले. ते म्हणाले “ियमर्याला ठार
करावे. यरुशलेमबद्दल तो वाईट भिवष्यकथन करतो तुम्ही त्याचे बोलणे
ऐकलेच आहे.” 12मग ि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. 13तुम्ही 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.
14माझ्याबद्दल म्हणाल, तर मी तुमच्या हातात आहे. तुम्हाला योग्य व
बरोबर वाटेल ते करा. 15पण 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.”
16मग राज्यकतेर् व सवर् लोक बोलले, त्या लोकांनी याजकांना व
संदेष्ट्यांना सांिगतले, “ियमर्याला अिजबात मारु नका. त्याने
आपल्याला सांिगतलेल्या गोष्टी परमेश्वराकडून आपल्या देवाकडून
येतात.” 17नतंर 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.” 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 िदल्या नाहीत. आपण जर
ियमर्याला इजा केली, तर आपण स्वत:वरच खूप संकटे ओढवून घेऊन
ती आपलीच चूक ठरले.” 20पूवीर् 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.
22पण 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. 24पण अहीकाम या प्रितिष्ठत व्यक्तीने
ियमर्याला पािंठबा िदला अहीकाम शाफानचा मुलगा होता. त्याने
ियमर्याला याजक व संदेष्टे यांच्यापासून वाचिवले.

ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. यहूदाचा राजा
िसद्कीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्यावषीर् हा संदेश आला.
िसद्कीया योशीया राजाचा मुलगा होता. 2परमेश्वर मला

म्हणाला, “ियमर्या, पट्ट्या आिण बांबू यांच्यापासून जोखड तयार कर.
ते तुझ्या मानेवर ठेव. 3मग 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 5मी 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. 6सध्या मी तुमचे सवर् देश
बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर ह्याच्या स्वाधीन केले आहेत. तो माझा
सेवक आहे. मी वन्य प्राण्यांनासुद्धा त्याचा हूकूम पाळायला लावीन.
7सवर् 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 बाबेलच्या राजा
नबुखद्नेस्सर ह्याचे दास्य करण्यास कदािचत् नकार देतील. ते त्याचे
जोखड आपल्या मानेवर ठेवण्यास कदािचत् 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.”
10पण 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. 13जर 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 त्यांच्याबाबातीत ह्या गोष्टी
घडतीलच. 14पण खोटे संदेष्टे सांगतात की तुम्हाला कधीच बाबेलचे
गुलाम व्हावे लागणार नाही.“त्यांचे मुळीचे ऐकू नका. कारण ते तुम्हाला
खोटा उपदेश करतात. 15मी 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.” 16नतंर 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
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करु द्या. यरुशलेममध्ये अजूनही िशल्लक असलेल्या गोष्टींसाठी त्या
याजकांना प्राथर्ना करु द्या. ह्या सवर् गोष्टी बाबेलला नेल्या जाऊ नयेत
म्हणून त्यांना आळवणी करु द्या.” 19यरुशलेम मध्ये अजूनही िशल्लक
असलेल्या गोष्टींबद्दल सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो की मिंदरात
अजूनही स्तभं, काशाचे गगंाळ, हलिवता येणाऱ्या बठैकी आिण इतर
गोष्टी आहेत. 20बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सरने ह्या गोष्टीयरुशलेममध्येच
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. 21सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांचा देव,
परमेश्वराच्या मिंदरात राजवाड्यात आिण यरुशलेममध्ये अजून िशल्लक
रािहलेल्या वस्तंूच्याबद्दल पुढीलप्रमाणे भाकीत करतो, “ह्या सवर्
वस्तूसुध्दा बाबेलला नेल्या जातील. 22मी त्या वस्तू परत आणायला
जाईपयर्ंत त्या बाबेलमध्येच राहीतल.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “नतंर
त्या गोष्टी मी परत आणीन. मी त्या पुन्हा ह्याच जागेवर ठेवीन.”

यहूदाचा राजा िसद्कीया याच्या कारिकदीर्ंच्या चौथ्या
वषार्च्या पाचव्या मिहन्यातहनन्या 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. 3दोन वषार्ंच्या आत,
बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सरने परमेश्वराच्या मिंदरातून नेलेल्या वस्तू मी
परत आणीन. नबुखद्नेस्सरने त्या वस्तू बाबेलमध्ये नेल्या आहेत. पण मी
त्या यरुशलेमला परत आणीन. 4यहूदाचा 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.”‘
5संदेष्टा 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 आणो
आिण बळजबरीने घर ेसोडण्यास भाग पाडलेल्या लोकांना परमेश्वर येथे
परत आणो! 7 “पण हनन्या, मला जे सवर् लोकांना सांिगतले पािहजे, ते
तूही ऐक. 8तू आिण मी संदेष्टा होण्याच्या खूप पूवीर् अनेक संदेष्टे होऊन
गेले, हनन्या त्यांनी पुष्कळ देशांत आिण राज्यांत यदु्ध, उपासमार आिण
रोगराई येईल असे भाकीत केले. 9पण 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. 11मग 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 ियमर्यच्या मानेवरचे
जोखड हनन्याने काढून तोडल्यानतंर ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश
आला. 13परमेश्वर ियमर्याला म्हणाला, “हनन्याला जाऊन सांग ‘परमेश्वर
असे म्हणतो की तू लाकडाचे जोखड तोडलेस. पण त्यांच्या जागी मी
लोखडंाचे बनवीन.’ 14सवर्शिक्तमान 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.”‘ 15नतंर 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.

बाबेलमध्ये राहणाऱ्या यहूदी कैद्यांना िनमर्याने 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 एलास व गमऱ्या यांना नबुखद्नेस्सर राजाकडे पाठिवले.
िसद्कीया यहूदाचा राजा होता. एलास शाफानचा व गमऱ्या िहल्कीयाचा
मुलगा होता, ियमर्याने, बाबेलला नेण्यासाठी, या दोघांजवळ, पत्र िदले.
पत्रातील मजकूर असा होता. 4यरुशलेममधून 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. 6लग्न 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. 7मी 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.” 8सवर्शिक्तमान
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. 10परमेश्वर असे म्हणतो, “सत्तर वषार्पयर्ंत बाबेल
सामथ्यर्शाली राहील. त्यानतंर बाबेलमध्ये राहणाऱ्या तुम्हा लोकांकडे मी
येईन. तुम्हाला यरुशलेमला परत आणण्याचे सुवचन मी पूणर् करीन.
11तुमच्यािवषयीच्या 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. 12मग तुम्ही माझा धावा
कराल. माझ्याकडे याल. माझी प्राथर्ना कराल. मग मी तुमच्या हाकेला
ओ देईन. 13तुम्ही मला शोधाल आिण तुम्ही जेव्हा मनापासून मला
शोधाल, तेव्हा मी तुम्हाला सापडेन. 14मी स्वत:ला 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.”
16पण 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. 17सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “यरुशलेममध्ये
अजूनही राहत असलेल्या लोकांिवरुद्ध मी लढाई उपासमार व रोगराई
या आपत्ती पाठवीन. मी त्यांची िस्थती, खाण्यास अयोग्य असलेल्या
नासक्या अिंजरासारखी करीन. 18मी 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 सुस्कर ेसोडतील.
19यरुशलेममधील 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.” 21कोयालाचा मुलगा अहाब व
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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
22यहूदी 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. 24शमायालासुद्धा संदेश दे. शमाया नेहेलमी घराण्यातील आहे.
25सवर्शिक्तमान 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, स्वत:च्या नावाने तू पत्रे पाठिवलीस.
26शमाया, 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. 27हल्ली ियमर्या आपण संदेष्टा असल्याचे
दाखवीत आहे. मग तू त्याला अटक का केले नाहीस? 28 ियमर्याने
बाबेलमध्ये आम्हाला असा संदेश पाठिवला “तुम्हाला बाबेलमध्ये बराच
काळ राहावे लागेल, म्हणून घर ेबांधा, वस्ती करा, बागा लावा व स्वत:
िपकिवलेले खा.” 29याजक सफन्याने हे पत्र संदेष्टा ियमर्याला वाचून
दाखिवले.”‘ 30मग ि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.
32शमाया 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.”

ियमर्याला परमेश्वराकडून पुढील संदेश आला. 2परमेश्वर,
इस्राएलच्या लोकांचा देव म्हणाला, “मी तुझ्याशी बोललेले
शब्द ग्रंथात िलहून ठेव. ते तुझ्यासाठी िलहून ठेव. 3असे

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.” 4इस्राएल व यहूदा येथील लोकांबद्दल
परमेश्वराने हा संदेश िदला. 5परमेश्वर 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. 9इस्राएल 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. याकोबला पुन्हा शांती लाभेल. लोक त्याला त्रास देणार नाहीत.
माझ्या माणसांना घाबरिवणारा कोणीही शत्रू नसेल. 11इस्राएलच्या 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.” 12परमेश्वर
म्हणतो, “इस्राएलच्या व यहूदाच्या लोकांनो, तुम्हाला कधीही बरी न
होणारी जखम झाली आहे, कधीही भरुन न येणारी हानी पोहोचली आहे.
13तुमच्या व्रणांची काळजी घेणारा कोणीही नाही, म्हणून तुम्ही बरे
होणार नाही. 14तुम्ही 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. 15इस्राएल 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.
17मी तुम्हाला पुन्हा तदंरुस्त करीन. तुमच्या जखमा मी बऱ्या करीन. हा
परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “का? कारण दसुर ेलोक म्हणतात तू
बिहष्कृत आहेस. ते म्हणतात, िसयोनची काळजी करणार ेकोणीही
नाही.” 18परमेश्वर 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. तो मला जवळचा होईल.
22तुम्ही 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. 24लोकांची िशक्षा
पूणर् होईपयर्ंत परमेश्वराचा राग राहील. परमेश्वराने ठरिवलेली िशक्षा पूणर्
होईपयर्ंत तो शांत होणार नाही. यहूदाच्या लोकांनो, तो िदवस
उजाडल्यावरच तुम्हाला हे समजेल.”

परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या: “त्या वेळी मी
इस्राएलमधील सवर् कुळांचा देव असेन आिण ती सवर् माझी
माणसे असतील.” 2परमेश्वर म्हणतो: “काही लोक शत्रूकडून

मारले गेले नव्हते. ते लोक वाळवंटात आश्रय घेतील. इस्राएल
िवश्रांतीच्या उपेके्षने तेथे जाईल.” 3खूप लांबून परमेश्वर लोकांना दशर्न
देईल. परमेश्वर म्हणतो, “लोकांनो, मी तुमच्यावर प्रेम करतो आिण ते
िचरतंर राहील. तुमची िनष्ठ 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. 5इस्राएलमधील शेतकऱ्यांनो, तुम्ही पुन्हा द्राक्षाच्या
बागा लावाल. शोमरोन शहराच्या भोवतालच्या टेकडीवर तुम्ही
द्राक्षवेलींची लागवड कराल. त्या द्राक्षमळ्यातील िपकांचा तुम्ही आस्वाद
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घ्याल. 6अशी 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.” 7परमेश्वर म्हणतो, “आनिंदत व्हा आिण याकोबासाठी
गा. सवर् राष्ट्र ांत अग्रेसर असलेल्या इस्राएलचा जयघोष करा. स्तुितस्तोत्रे
गा व ‘परमेश्वराने त्याच्या लोकांना वाचिवलेअसे जाहीर करा.
इस्राएलच्या िजवंत रािहलेल्या लोकांचे देवाने रक्षण केले.’ 8लक्षात 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 त्याना
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.’
11परमेश्वर याकोबला परत आणील. परमेश्वराच्या लोकांपेक्षा बलवान
असलेल्या लोकांपासून परमेश्वर त्याच्या लोकांचे रक्षण करील.
12इस्राएलचे लोक िसयोनच्या िशखरावर येतील आिण आनदंाने
आरोळ्या ठोकतील. परमेश्वराने िदलेल्या चांगल्या गोष्टींमुळे त्यांचे चेहरे
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.
13मग 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. 14मी याजकांना भरपूर अन्न देईन. मी िदलेल्या
चांगल्याचंुगल्या गोष्टींमुळे माझ्या लोकांचे समाधान होईल.” हा
परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. 15परमेश्वर 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.” 16पण 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. 17इस्राएल, तुला आशा आहे.” हा परमेश्वराचा
संदेश आहे. “तुझी मुले त्यांच्या स्वत:च्या 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. 19परमेश्वरा, 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. 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. 22तू ि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 िफरणार ेसवर्जण
शांतीने राहतील. 25दबुळ्या 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. 28पूवीर् 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. 30प्रत्येकजण आपल्या पापाने मरले. जो आंबट द्राके्ष
खाईल, तोच त्याची चव चाखील.” 31परमेश्वराने पुढील गोष्टी
सांिगतल्या: “मी इस्राएलच्या व यहूदाच्या घराण्याशी नवा करार
करण्याची वेळ येत आहे. 32मी 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. 34लोकांना, 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.” 35परमेश्वर 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.” 36परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो, “इस्राएलचे
वंशज कधीही राष्ट्र  बनल्याखेरीज राहणार नाहीत. सूयर्, चंद्र, तार ेव समुद्र
ह्यांच्यावरील माझे िनयतं्रण ढळले, तरच असे होणे शक्य आहे.”
37परमेश्वरा 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 वंशजाना नाकारीन. त्यानी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल मगच मी
त्यांना दरू करीन.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. 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. 39ओळंबा
कोपऱ्याच्या दारापासून थेट गारबेच्या टेकडीपयर्ंत जाईल आिण तेथून
गवाथकडे वळेल. 40ज्या 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.”

िसद्कीया यहूदाचा राजा होता त्याच्या कारिकदीर्चा दहाव्या
वषीर्ियमर्याला 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. 4 ि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
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राजाच्या ताब्यात िदले जाईल िसद्कीया बाबेलच्या राजाशी प्रत्यक्ष
समोरासमोर बोलेल. 5बाबेलचा 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.’“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 नाणीिदली. 10मी खरदेीखतावर सही
केली आिण त्याची एक मोहोरबदं प्रत माझ्याजवळ ठेवली काही लोकांना
साक्षीला ठेवून मी सवर् गोष्टी केल्या, मी ताजव्यात चांदी मोजली. 11मग
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. 15सवर्शिक्तमान 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. 18परमेश्वर, 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. 19परमेश्वर, 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. 20परमेश्वरा, 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. 21परमेश्वरा, अद्भतू चमत्कारांच्याआधार ेतू
इस्राएलच्या लोकांना िमसरमधून बाहेर आणलेस. ह्या गोष्टी तू स्वत:च्या
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.
23इस्राएलचे 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?” 26मग ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 27 “ियमर्या, मी
परमेश्वर आहे पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाचा मी देव आहे. ियमर्या, मला
काहीच अशक्य नाही, हे तुला माहीत आहेच.” 28परमेश्वर असेही
म्हणाला, “मी लवकरच यरुशलेम नगरी बाबेलचे सनै्य आिण बाबेलचा
राजा नबुखद्नेस्सर ह्यांच्या ताब्यात देईन. ते सनै्य नगरी िंजकेल.
29बाबेलच्या 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. 30मी 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 स्वत:च्या 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 पािहजे.
32इस्राएल 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. त्यानी त्या मूतीर् माझ्या नावावर
असलेल्या मिंदरात ठेवल्या. त्यामुळे माझे मिंदर ‘अपिवत्र झाले.
35 “बेन-िहन्नोमच्या दरीत त्यांना 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. 38इस्राएलमधील 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
अतं:करणापासून हे करीन.”‘ 42परमेश्वर असे म्हणतो, “मी
इस्राएलमधील आिण यहूदातील लोकांवर मोठे अिरष्टही आणीन. मी
त्यांच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करण्याचे कबूल केले आहे. 43तुम्ही लोक
म्हणत आहात, ‘ही जमीन म्हणजे ओसाड वाळवंट आहे. तेथे कोणी
मनुष्यप्राणी वा पशू नाहीत. बाबेलच्या सनै्याने या देशाचा पराभव केला.’
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पण भिवष्यकाळात, ह्या देशात लोक पुन्हा एकदा शेते खरदेी करतील.
44लोक 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 डोगराळ प्रदेश पश्र्िचमेकडील डोंगरपायथा व दिक्षणेकडील
वाळवंट येथेही लोक जमीन िवकत घेतील. मी तुमच्या लोकांना परत
घरी आणीन. मग असे घडून येईन.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे.

ियमर्याला दसुऱ्यांदा परमेश्वराचा संदेश आला. ियमर्या
अजूनही पहारकेऱ्यांच्या चौकात कैद होता. 2परमेश्वराने
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.
4परमेश्वर इस्राएलचा देव आहे. परमेश्वर यरुशलेममधील घरांिवषयी व
यहूदातील राजांच्या राजवाड्यांिवषयी पुढील गोष्टी सांगतो, शत्रू ती घरे
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. 7यहूदा 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. 9मग 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. 12सवर्शिक्तमान 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. 13मेंढ्या 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. 14हा 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. 16ह्या ‘शाखेच्या’ काळात यहूदातील लोकांचे रक्षण केले जाईल.
लोक यरुशलेममध्ये सुखरुप राहतील. त्या शाखेचे नाव ‘परमेश्वर चांगला
आहे” असे आहे. 17परमेश्वर म्हणतो, “दावीदाच्या घराण्यातील माणूस
नेहमीच िंसहासनावर बसेल व इस्राएलवर राज्य करील. 18आिण
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.
20परमेश्वर 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, 21तरच तुम्ही माझा दावीद व लेवी यांच्याबरोबर
झालेला करार बदलू शकाल. मग दावीदाचे वंशज राजे होणार नाहीत
आिण लेवीच्या घराण्यातून याजक येणार नाहीत. 22पण मी माझा सेवक
दावीद आिण लेवीचे कूळ यांना मोठा वंश देईल. आकाशातील
ताऱ्यांएवढी त्यांच्या वंशजांची संख्या असेल कोणीही आकाशातील तारे
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.” 25परमेश्वर
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. 26मग कदािचत् याकोबच्या
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.”

ियमर्याला देवाचा संदेश आला. नबुखद्नेस्सर ह्या बाबेलच्या
राजाने यरुशलेम व ितच्या आजूबाजूची गावे ह्यांच्यािवरुध्द
जेव्हा यदु्ध पुकारले तेव्हा ियमर्याला हा संदेश िमळाला.

नबुखद्नेस्सरकडे त्याचे स्वत:चे सनै्य व त्याच्या साम्राज्यातील इतर
राज्यांची सनै्ये व लोक होते. 2संदेश 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.
5तुला 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 स्वत: 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. 8सवर् इब्री गुलांमांना
स्वाततं्र्य देण्याचा करार िसद्कीया राजाने यरुशलेमच्या सवर्
लोकांबरोबर केला होता. हा करार झाल्यावर ियमर्याला देवाचा संदेश
आला. 9प्रत्येकाने 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. 10यहूदातील 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. 11पण त्यानतंरज्या लोकांकडे गुलाम होते, त्या
लोकांनी आपला िवचार बदलला आिण त्यांनी मुक्त केलेल्यांना पकडून
पुन्हा गुलाम केले. 12मग ि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. 14मी तुमच्या पूवर्जांना म्हणालो:
‘प्रत्येक सात वषार्च्या अखेरीला प्रत्येकाने आपल्याकडील इब्री गुलामांना
मुक्त केलेच पािहजे. तुमच्या एखाद्या इब्री बांधवाने स्वत:ला तुम्हाला
िवकले असेल, तर त्याने सहा वषेर् तुमची गुलामी केल्यावर तुम्ही त्याला
जाऊ िदलेच पािहजे.’ पण तुमच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही वा
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माझ्याकडे लक्ष िदले नाही. 15काही 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. 16पण
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. 18कराराचा भगं करणाऱ्या आिण माझ्यासमोर
िदलेले वचन न पाळणाऱ्या लोकांना मी शत्रूच्या हवाली करीन. ह्या
लोकांनी वासराचे दोन तुकडे केले व ते त्यामधून चालत गेले.
19माझ्यासमोर करार करुन, वासराच्या दोन तुकड्यांमधून चालत
जाणार ेहे लोक म्हणजे यहूदा आिण यरुशलेमचे नेते, न्यायालयातील
महत्वाचे अिधकारी, याजक आिण या देशातील लोक होत. 20मी ह्या
सवर् लोकांना त्यांच्या शत्रूंच्या अथवा त्यांना मारु इिच्छणाऱ्या कोणाही
व्यक्तीच्या हवाली करीन. त्यांची प्रेते म्हणजे पक्षी व वन्य पशंूचे भक्ष्य
होतील. 21मी यहूदाचा राजा िसद्कीया व तेथील नेते ह्यांना त्यांच्या
शत्रूंच्या अथवा त्यांना मारु इिच्छणाऱ्या लोकांच्या स्वाधीन करीन. जरी
बाबेलच्या सनै्याने यरुशलेम सोडलेअसले, तरी मी िसद्कीया आिण
त्याच्या लोकांना बाबेलच्या राजाच्या सनै्याच्या हवाली करीन. 22मी
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.”

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 ियमर्याचामुलगा 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. 5नतंर मी (ियमर्याने) त्या रखेाबे
कुटंुबीयांसमोर मद्य भरलेले वाडगे व पेले ठेवले. मी म्हणालो, “थोडे मद्य
प्या” 6पण 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.’ 8आमचे 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.
9आम्ही आम्हाला राहण्यासाठी घर ेबांधीत नाही. आमची स्वत:च्या
मालकीची शेते वा द्राक्षमळे नाहीत. आम्ही कधीही शेती करीत नाही.
10आम्ही फक्त तबंूत राहत आलो आिण आमचे पूवर्ज योनादाब यांनी
सांिगतल्याप्रमाणे वागत आलो. 11पण 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.” 12मग ियमर्याला परमेश्वराचा
संदेश आला. 13सवर्शिक्तमान 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 स्वत: तुम्हाला पुन्हा पुन्हा
संदेश िदले, तरी यहूदाच्या लोकांनो, तुम्ही माझे ऐकले नाही.
15इस्राएल 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. 16योनादाबच्या 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.” 18नतंर ि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.”

ि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. 3न 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.” 4मग िययर्याने बारुख नावाच्या माणसाला बोलािवले. बारुख
नेरीयाचा मुलगा होता. ियमर्याने, त्याला परमेश्वराकडून आलेले संदेश,
सांिगतले व ते बारुखने पटावर िलहून काढले. 5मग ि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
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.
7कदािचत् ते लोक देवाकडे मदतीसाठी धावा करतील. कदािचत्
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. 9यहोयाकीम 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. 11बारुखने वाचलेले पटावरचे परमेश्वराचे
संदेश मीखाया नावाच्या माणसाने ऐकले. शाफानचा मुलगा गमऱ्या ह्याचा
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मीखाया मुलगा होता. 12पटावरील 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. 13बारुख पट वाचत
असताना ऐकलेली प्रत्येक गोष्ट मीखायाने त्यांना सांिगतली. 14मग 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. 15मग 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.” 17मग त्या अिधकाऱ्यांनी
बारुखला िवचारले, “बारुख, ह्या पटावर िलिहलेले संदेश तुला कोठून
िमळाले? ियमर्याने तुला सांिगतलेल्या गोष्टी तू िलहून घेतल्यास का ते
आम्हाला सांग.” 18बारुख म्हणाला, “हो! ियमर्याने सांिगतले व मी ते
सवर् शाईने पटावर िलिहले.” 19मग ते विरष्ठ अिधकारी बारुखला
म्हणाले, “तुला आिण ियमर्याला कोठेतरी जाऊन लपलेच पािहजे.
तुमच्या लपण्याची जागा कोणालाही कळू देऊ नका.” 20मग त्या विरष्ठ
अिधकाऱ्यांनी तो पट अलीशामा लेखिनकाच्या खोलीत ठेवला. ते राजा
यहोयाकीम याच्याकडे गेले व त्यांनी त्याला पटाबद्दल सवर् काही
सांिगतले. 21यहोयाकीम राजाने यहूदीला तो पट आणण्यासाठी
पाठिवले. यहूदीने अलीशामा लेखिनकाच्या खोलीतून पट आणला. नतंर
यहूदीने तो पट राजाला व तेथे उभ्या असलेल्या सेवकांना वचून
दाखिवला. 22 हे सवर् वषार्ंच्या नवव्या मिहन्यात घडले. तेव्हा राजा
यहोयाकीम त्याच्या िहवाळी िनवासात होता. समोरच्या चुलवणात
शेकोटी पेटलेली होती. 23यहूदीने 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. 26यहोयाकीम राजाने
लेखिनक बारुख व संदेष्ट ि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 मृतेदेह जिमनीवर फेकून िदला जाईल.
िदवसाची उष्णता आिण रात्रीचे थडं दव ह्यात तो मृतदेह पडून राहील.
31मी, 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.” 32मग ि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.

नबुखद्नेस्सर बाबेलचा राजा होता. नबुखद्नेस्सरने,
यहोयाकीमचा मुलगा यहोयाकीन उफर्  यकोन्या
याच्याऐवजी, िसद्कीयाला यहूदाचा राजा केले. िसद्कीया

योशीयाचा मुलगा होता. 2पण, 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. 6संदेष्टा ि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.
8मग बाबेलचे सनै्य परत येईल. ते यरुशलेमवर हल्ला करील. ते
यरुशलेमचा पाडाव करुन यरुशलेम जाळील.’ 9परमेश्वर पुढे असे
म्हणतो, ‘यरुशलेमच्या लोकांनो, स्वत:ची फसवणूक करुन घेऊ नका.
“बाबेलचे सनै्य नक्कीच आपल्याला सोडून माघारी िफरले, असे समजू
नका.” तसे होणार नाही. 10यरुशलेमच्या 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. 13पण ि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 कोठडीतियमर्याला ठेवले.
ियमर्या तेथे बराच काळ होता. 17मग ि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.” 18मग ि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.’
20पण आता, माझ्या धन्या, यहूदाच्या राजा, कृपया माझे ऐक. माझी
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ि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 ियमर्याल चौकात पहारकेऱ्याच्या नजरखेाली रािहला.

ियमर्माचे 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.’ 3परमेश्वर 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.” 6मग 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 प्रितहारीम्हणून 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. 9 त्यांनी त्याला पाण्याच्या टाकीत टाकले आहे. तो
मरावा म्हणून त्यांनी त्याला तेथे टाकले आहे!’ 10नतंर 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.
14नतंर ि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!” 16पण ि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. 17मग ि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. 18पण

तू शरण जाण्यास नकार िदलास, तर यरुशलेम खास्द्यांच्या सनै्याच्या
ताब्यात िदली जाईल. ते यरुशलेम जाळून भस्मसात करतील आिण तू
त्यांच्या तावडीतून सुटणार नाहीस.” 19पण ि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.” 20पण ि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. 21पण तू बाबेलच्या राजाला
शरण जाण्यास नकार िदलास, तर काय होईल, हे परमेश्वराने मला
दाखिवले आहे. परमेश्वराने मला पुढीलप्रमाणे सांिगतले. 22यहूदाच्या
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, 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 स्वत:ही त्या सनै्याच्या तावडीतून
सुटणार नाहीस. तुला बाबेलचा राजा पकडेल आिण यरुशलेम जाळले
जाईल.” 24मग िसद्कीया ियमर्याला म्हणाला, “मी तुझ्याशी बोललो हे
कोणालाही सांगू नकोस. तसे केलेस, तर मरशील. 25कदािचत्. 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’
26जर 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.
28मग ियमर्या, यरुशलेम िंजकले जाईपयर्ंत, मिंदराच्या चौकात पहाऱ्यात
रािहला.

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. 2आिण िसद्कीयाच्या कारिकदीर्च्या अकराव्या
वषार्च्या चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी यरुशलेमच्या तटबदंीला
भगदाड पडले. 3मग 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. 5खास्द्यांच्या
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. 7मग नबुखद्नेस्सरने िसद्कीयाचे डोळे काढले
आिण साखळ्यांनी बांधून बाबेलला नेले. 8बाबेलच्या सनै्याने
राजवाड्याला व यरुशलेम मधील घरांना आग लावली त्यांनी
यरुशलेमची तटबदंी फोडली. 9बाबेलच्या 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. 10पण
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नबूजरदानने यहूदातील काही गरीब लोकांना सोडले. ह्या लोकांजवळ
काहीही नव्हते म्हणून नबूजरदानने त्यांना द्राक्षमळे व जमीन िदली.
11पण 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.
14मिंदराच्या चौकात, यहूदाच्या राजाच्या पाहऱ्यात 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. 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 लोकांना देव म्हणतो: माझे यरुशलेमबद्दलचे
भाकीत मी लवकरच खर ेठरवीन. माझे संदेश अिरष्टावरुन खर ेठरतील,
चांगल्या गोष्टी घडून नाही. सवर् गोष्टी खऱ्या ठरत असताना तू तुझ्या
डोळ्यांनी पाहशील. 17पण, एबद-मलेख, मी तुला त्या िदवशी वाचवीन.’
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. तू ज्या लोकांना घाबरतोस,
त्यांच्या स्वाधीन मी तुला करणार नाही. 18तू यधु्दात मरणार नाहीस,
तर तू िनसटशील आिण जगशील. तू माझ्यावर िवश्वास ठेवलास, म्हणून
हे घडेल.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

ि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. 2नबूजरदानला ियमर्या
सापडताच, तो त्याच्याशी बोलला तो म्हणाला, “ियमर्या, परमेश्वराने,
तुझ्या देवानेच हे अिरष्ट ह्या स्थळी येणार म्हणून भाकीत केले होते.
3आिण 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. 6मग ियमर्या, िमस्पा येथे अहीकामचा मुलगा गदल्या
ह्याच्याकडे गेला. तो गदल्याबरोबर यहूदात मागे रािहलेल्या लोकांमध्ये
रािहला. 7यरुशलेमचा 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. 8मग 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.
9शाफनाचा 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. 10मी स्वत: िमस्पात राहीन. मी 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.”

11बाबेलच्या राजाने यहूदातील काही लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या 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. 12ही 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. 13कारहेाचा मुलगा योहानान
व अजूनही रानात राहात असलेले यहूदाच्या सनै्यातील सवर् अिधकारी
गदल्याकडे आले. गदल्या िमस्पामध्ये होता. 14योहानान 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. 15मग
ि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.” 16पण 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.
3गदल्याबरोबर िमस्पा येथे असलेल्या सवर् यहुद्यांनासुद्धा इश्माएलने
ठार मारले. एवढेच नाही तर, गदल्याबरोबर असलेल्या खास्दी
सिैनकांनासुद्धा त्याने ठार केले. 4गदल्याला 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. 5 ते शखेम, िशलो व शोमरोन येथून आले होते. त्यातील
कोणालाही गदल्याच्या वधािवषयी मािहती नव्हती. 6इश्माएलने िमस्पा
सोडले व तो त्या माणसांना भेटायला गेला. तो त्यांना भेटायला जाताना
रडला.तो त्या माणसांना म्हणाला, “अहीकामचा मुलगा गदल्या ह्याला
भेटण्यास माझ्याबरोबर चला.” 7ती 80 माणसे िमस्पाला गेली.
इश्माएलने व त्याच्या माणसांनी त्यातील 70 जणांना मारले. आिण
त्यांची प्रेते खूप खोल असलेल्या पाण्याच्या टाकीत टाकली. 8पण
रािहलेली दहा माणसे इश्माएलला म्हणाली, “आम्हाला मारु नको.
आमच्याजवळ गहू व सातू आहेत. तसेच तेल व मधही आहे आम्ही ह्या
गोष्टी शेतात लपवून ठेवल्या आहे.” 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 बाश 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
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इतर सनै्यािधकारी आपल्या लोकांना घेऊन नथल्याचा मुलगा इश्माएल
ह्याच्याशी इश्माएलला पकडले. 13इश्माएलने ज्यांना कैद करुन नेले
होते, त्या कैद्यांनी योहानानला व सनै्यािधकाऱ्यांना पािहले. त्यांना मग
खूप आनदं झाला. 14नतंर इश्माएलने पकडलेले सवर् लोक िमस्पा येथून
कारहेचा मुलगा योहानान ह्याच्याकडे धावले. 15पण इश्माएल व त्याची
आठ माणसे योहानानच्या हातातून िनसटली. ते अम्मोनच्या लोकांकडे
पळाले. 16मग 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. 17योहानान 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. 18 म्हणून त्यांनी
िमसरला पळून जाण्याचे ठरिवले िमसरच्या वाटेवर ते गेरुथ िकम्हाम येथे
रािहले. गेरुथ िकम्हाम बेथलेहेमनजीक आहे.

ते गेरुथ िकम्हाम येथे राहत असताना योहानान व
होशायाचा मुलगा यजन्या ियमर्या संदेष्ट्याकडे गेले.
त्यांच्याबरोब 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 कराव हे तुझ्या परमेश्वर देवाने आम्हाला सांगावे म्हणून तू प्रभूचा,
तुझ्या देवाचा धावा कर.” 4मग 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.” 5मग ते लोक ियमर्याला म्हणाले, “जर परमेश्वर देव
तुझ्याकडून जसे सांगतो तसे आम्ही वागलो नाही, तर तुझा परमेश्वर
देवच आमच्यािवरुद्धचा खरा व प्रामािणक साक्षीदार असेल. 6आम्हाला
त्याचा संदेश आवडला का नाही हा पश्र्नच 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.” 7दहा िदवसानतंर ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला.
8मग ियमर्याने कारहेचा मुलगा योहानान, त्याच्याबरोबर असलेले
सेनािधकारी व राजापासून रकंापयर्ंत सवर् लोक यांना एकत्र केले. 9मग
तो त्यांना म्हणाला, “परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांच्या 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. 11सध्या तुम्ही बाबेलच्या राजाला भीत
आहात. पण त्याला िभऊ नका. बाबेलच्या राजाची अिजबात भीती
बाळगू नका.’ हा परमेश्वराचा संदेश आहे. ‘कारण मी तुमच्याबरोबर आहे.
मी तुमचे रक्षण करीन. मी तुमची सुटका करीन. त्याचे हात तुमच्यापयर्ंत
पोहोचू शकणार नाहीत. 12मी तुमच्यावर कृपा करीन आिण बाबेलचा
राजाही तुमच्याशी दयाळूपणाने वागेल. तो तुम्हाला तुमच्या देशात परत
आणील.’ 13पण कदािचत् ‘आम्ही यहूदात राहणार नाही.’ असे तुम्ही
म्हणाल. तुम्ही असे म्हणाल्यास, तुम्ही परमेश्वराची, तुमच्या देवाची
अवज्ञा केल्यासारखे होईल. 14तुम्ही कदािचत् असेही म्हणाल ‘नाही,
आम्ही िमसरमध्ये जाऊन राहू. तेथे यधु्द आम्हाला िदसणार नाही िंकवा
रणिंशगाचा आवाज ऐकू येणार नाही तेथे आमची उपासमार होणार
नाही.’ 15तुम्ही 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. 16ज्या तलवारीची तुम्हाला भीती वाटत आहे, ती तुमचा
तेथे पराभव करील. ज्या उपासमारीची तुम्ही काळजी करीत आहा, ती

तेथे तुम्हाला गाठील. तुम्ही िमसरमध्ये मराल. 17जो 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. 20तुम्ही 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. 22तुम्ही
ि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. 2होशायाचा 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. 5पण परमेश्वराचे ऐकण्याऐवजी, योहानान व
सेनािधकारी वाचलेल्या लोकांना इतर देशांत नेले होते. पण ते यहूदाला
परत आले होते. 6आता, 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. 8तहपन्हेस 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. 10मग 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.
11नबुखद्नेस्सर 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. 12तो
ि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. 13तो
िमसरमधील सूयर् देवतेच्या देवळातील स्मृती िशलांचा नाश करील आिण
तेथील दवैतांची देऊळे जाळून टाकील.”
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ि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: 2सवर्शिक्तमान 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.
4मी 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.’ 5पण
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 स्वत:लाच इजा का करुन घेत आहात? तुम्ही पुरुष व
िस्त्रया, मुले व बाआलके यांना यहूदाच्या कुळापासून तोडत आहात.
त्यामुळे यहूदाच्या कुळातील कोणीही िशल्लक राहणार नाही. 8मूतीर्पूजा
कुरुन तुम्ही मला का संतापवता? आता तुम्ही िमसरमध्ये राहात 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. 9तुमच्या
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? 10आजतागायत यहूदातील लोक नम्र झालेले नाहीत
त्यांनी माझ्याबद्दल आदर दाखिवलेला नाही. ते, माझ्या िशकणकुीप्रमाणे
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. 12यहूदातील अगदी थोडे लोक
वाचले आहेत. ते येथे िमसरला आले आहेत. पण यहूदातील कुळातल्या
त्या वाचलेल्या लोकांचा मी नाश करीन. अती महत्वाच्या व्यक्तीपासून
अती 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. 14यहूदातून 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 17आम्ही 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 होते, आमचे काहीही वाईट झाले नाही. 18पण आम्ही स्वगार्तील
राणीला बळी व पेयापर्णे करुन ितची पूजा करण्याचे सोडून देताच
आम्हाला अडचणी आल्या, आमचे लोक तलवारीने व उपासमारीने
मारले गेले.” 19मग ि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.”
20मग ह्या सवर् गोष्टी सांगणाऱ्या स्त्री पुरुषांशी ियमर्या बोलला 21तो 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. 22मग
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. 23तुम्ही 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:
25सवर्शिक्तमान 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. 26पण ि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. 28काही लोक तलवारीच्या वारातून िनसटतील ते िमसरमधून
यहूदाला परत येतील पण असे लोक फारच थोडे असतील. मग
वाचलेल्या व िमसरमध्ये राहायला आलेल्या लोकांना कोणाचे शब्द खरे
ठरले ते कळेल. ‘माझे शब्द खर ेठरले की त्यांचे’ ते त्यांना समजेल.
29मी 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. 30मी
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 देईल.”

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. 5बारुख, तू स्वत:साठी 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.”

ियमर्या 44:2 395 ियमर्या 45:5



46

47

48

ियमर्या या संदेष्ट्याला जो संदेश िमळाला, तो वेगवेगळ्या
राष्ट्र ांसाठी होता. 2हा 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 4घोडे 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. 6चपळ लोक दरू पळून जाऊ शकणार नाहीत. बलवान
सिैनक िनसटू शकणार नाहीत. ते सगळे अडखळून पडतील. हे सगळे
फरात नदीच्या उत्तरसे घडेल. 7नील नदीप्रमाणे हा कोण येत आहे?
त्या मोठ्या, वेगवान नदीप्रमाणे कोण बर ेयेत आहे? 8उसळणाऱ्या 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.’ 9घोडेस्वारांनो, 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. 12इतर राष्ट्र े तुझा आक्रोश ऐकतील. सवर्
पृथ्वीवर तो ऐकू जाईल. एक ‘शूर योद्धा’ दसुऱ्या ‘शूर योधध्द्याला’
िभडेल. आिण दोघेही ‘शूर योद्धे’ बरोबरच खाली पडतील.” 13परमेश्वराने
ि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 राजावाजा आहे. त्याच्या वभैवाचा काळ संपला
आहे.” 18हा 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.”
23परमेश्वर 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.” 25सवर्शिक्तमान 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. 26मी 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. 27 “याकोब,
माझ्या सेवका, घाबरु नकोस. इस्राएल, िभऊ नकोस. दरुच्या
िठकाणाहून मी तुला वाचवीन. िनरिनराळ्या देशांत कैदी म्हणून नेलेल्या
तुझ्या मुलांचे मी रक्षण करीन. याकोबला पुन्हा शांतता व संरक्षण
लाभेल. कोणीही त्याला भीती दाखिवणार नाही.” 28परमेश्वर पुढील
गोष्टी सांगतो, “याकोब, 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.”

ियमर्या या सदेष्ट्याला परमेश्वराकडून पुढील संदेश आला.
तो पािलष्ट्यांबाबत होता. फारोने गज्जा शहरावर हल्ला
करण्यापूवीर् हा संदेश आला. 2परमेश्वर म्हणतो, “पाहा!

उत्तरलेा शत्रू-सिैनक एकत्र आले आहेत वेगाने वाहून काठावर पसरणाऱ्या
नदीप्रमाणे ते येतील. पूर ज्याप्रमाणे जमीन व्यापतो, तसेच ते सवर् देशांत
पसरतील शहर ेआिण त्यातील रिहवासी यांना ते िगळतील. त्या देशात
राहणारा प्रत्येकजण मदतीसाठी आक्रोश करील. 3 “त्यांना घोड्याच्या
टापांचे आवाज ऐकू येईल रथांचा गडगडाट व चाकांचा खडखडाट त्यांना
ऐकू येईल. वडील आपल्या मुलांचे रक्षण करु शकणार नाहीत. ते इतके
दबुळे होतील की ते मदत करु शकणार नाहीत. 4सवर् 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.
5गज्जाचे लोक द:ुखी होतील आिण आपले मंुडन करतील. अष्कलोनचे
लोक शांत होतील. दरीतील वाचलेल्या लोकांनो तुम्ही कीती काळ
स्वत:ला जखमा करणार? 6 “परमेश्वराच्या तलवारी, तू अजून थांबली
नाहीस! िकती काळ तू लढत राहणार? परत आपल्या म्यानात जा. थाब!
शांत रहा! 7पण परमेश्वराची तलवार िवश्रांती कशी घेऊ शकेल?
परमेश्वराने ितला आज्ञा िदली की अष्कलोन व समुद्रिकनारा ह्यावर हल्ला
कर.”

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. 2पुन्हा 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. 3होरोनाईमचा आक्रोश ऐका. तो गोंधळाचा व प्रंचड
नाशाचा आवाज आहे. 4मवाबचा नाश होईल. ितची लहान मुले
मदतीसाठी आक्रोश करतील. 5मवाबचे लोक लूहीथच्या रस्त्याने वर
जाताना मोठ्याने रडत आहेत. खाली, होरोनाईमच्या रस्त्यांवर यातनांचे
व द:ुखाचे िवव्हळणे ऐकू येते. 6पळा! जीव वाचिवण्यासाठी पळा!
वाळवंटातून उडणाऱ्या झुडुपाप्रमाणे पळा! 7तुम्ही 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. 8प्रत्येक गावावर िवध्वंसक येईल.
त्यातून एकही गाव सुटणार नाही. दरीचा नाश होईल. पठाराचाही नाश
केला जाईल परमेश्वराने हे घडणार म्हणून सांिगतले आहे, तेव्हा तसे
घडणारच. 9मवाबच्या शेतांवर मीठ पसरा. देशाचे ओसाड वाळवंट
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होईल. मवाबची शहर ेिनजर्न होतील. तेथे कोणीही राहणार नाही. 10जो
कोणी ‘त्या’ लोकांना मारण्यासाठी आपल्या तलवारीचा उपयोग करीत
नसेल, त्याचे वाईट होईल. 11मवाबला 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.” 13मग
दवैत कमोश याची मवाबच्या लोकांना लाज वाटेल इस्राएलच्या लोकांनी
बेथेलयेथील 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. 15शत्रू
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 शहेर 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. 22दीबोन, नबे, बेथ-
िदबलाथाईम ह्याही शहरांचा िनवाडा झाला आहे. 23 िकयार्थाईम, बेथ-
गामूल व बेथ मौन यांचा िनकाल लागला आहे. 24करीयोथ, बसरा व
मवाबमधील दरूची व जवळची शहर ेयांचा न्यायिनवाडा झाला आहे.
25मवाबची शक्ती तोडण्यात आली आहे. मवाबचे हात मोडले आहेत.”
परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 26 “मवाब परमेश्वरापेक्षा स्वत:ला शे्रष्ठ
समजला म्हणून, तो, मद्यप्याप्रमाणे झोकांड्या खाईपयर्ंत त्याला िशक्षा
करा. तो स्वत:च्याच वांतीत पडून लोळेल. लोक त्याची टर उडवतील.
27 “मवाब, तू इस्राएलची चेष्टा केलीस इस्राएल चोरांमध्ये पकडला गेला
का? इस्राएलबद्दल बोलताना, प्रत्येक वेळी, तू मान हलवून, स्वत:
इस्राएलपेक्षा चांगला असल्याचा अिभनय केलास. 28मवाबवासीयांनो,
तुमची गावे सोडा, जाऊन कडेकपारीत राहा गुहेच्या तोंडाशी घरटे
करणाऱ्या पारव्यांप्रमाणे व्हा.” 29 “आम्ही मवाबच्या गवार्िवषयी ऐकले
आहे. तो फारच गिर्वष्ठ होता. तो स्वत:ला िवशेष समजे. तो नेहमी बढाया
मारीत असे. तो फारच दरुािभमानी होता.” 30परमेश्वर म्हणतो,
“मवाबला अकारण राग येतो आिण तो स्वत:बद्दल 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. 32याजेरसाठी 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. 33मवाबच्या ि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. 35मी
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. 37प्रत्येकाने मंुडन व दाढी केली आहे. प्रत्येकाचा हात
कापला आहे व त्यातून रक्त वाहत आहे.प्रत्येकजण शोकप्रवतर्क वस्त्रे

कमर ेभोवती गंुडाळत आहे. 38मवाबमध्ये 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
केले गेले. लोक रडत आहेत. मवाब शरण आला. आता तो खजील
झाला आहे. लोक त्याची िखल्ली उडिवतात खर,े पण घडलेल्या गोष्टीमुळे
ते भयभीतही होतात.” 40परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! शत्रू गरुडाप्रमाणे
खाली झेपावत आहे. तो त्याचे पखं मवाबवर पसरवीत आहे. 41मवाबची
शहर ेकाबीज केली जातील. लपण्याच्या भक्कम जागांचा पाडाव होईल.
त्या वेळी, मवाबचे सिैनक, प्रसूत होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे भयभीत होतील.
42मवाब या राष्ट्र ाचा नाश होईल. का? कारण त्याने स्वत:ला
परमेश्वरापेक्षा शे्रष्ठ मानले.” 43परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो:
“मवाबवासीयांनो, भीती, गतार् आिण सापळे तुमची वाट पाहात आहेत.
44लोक 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.
46मवाब, तुझे वाईट होणार. कमोशच्या लोकांचा नाश होत आहे. तुझी
मुलेमुली बिंदवान म्हणून वा कैदीम्हणून 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

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?” 2परमेश्वर 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. 4तुम्ही
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.”
5पण 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. 7हा संदेश अदोमसाठी आहेसवर्शिक्तमान परमेश्वर
म्हणतो: “तेमानमध्ये जरासुद्धा शहाणपण उरले नाही का? अदोमचे सुज्ञ
लोक चांगला सल्ला देऊ शकत नाहीत का? त्यांनी त्यांचे शहाणपण
गमावले का? 8ददानच्या लोकांनो, पळा! लपा! का? कारण मी एसावाला
त्याने केलेल्या दषु्कृत्याबद्दल िशक्षा करीन. 9 “मजूर द्राक्षमळ्यातून द्राके्ष
तोडतात पण ते काही द्राके्ष झाडावरच ठेवतात. चोरसुद्धा सवर् नेत नाही.
10पण 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.” 12परमेश्वर
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.”
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13परमेश्वर 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.” 14मी 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. 16अदोम, तू दसुऱ्या राष्ट्र ांना
घाबरिवलेस! म्हणून तू स्वत:ला 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. 17अदोमचा नाश होईल.
लोकांना ते पाहून धक्का बसेल. नाश झालेली शहर ेपाहून लोक चिकत
होऊन सुस्कार ेसोडतील. 18सदोम, 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. 21अदोमच्या पडण्याच्या आवाजाने
धरणी हादरले. त्याचा आक्रोश तांबड्या समुद्रापयेर्त 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. 23हा 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.” 28हा 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.’ 30लवकर पळा! हासोरवासीयांनो, लपायला चांगली जागा
शोधा.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “नबुखद्नेस्सरने तुमच्यािवरुद्ध कट
केला आहे. तुमचा पराभव करण्यासाठी त्याने हुशारीने बेत रचला आहे.
31आपण सुरिक्षत आहोत अशी भावना असलेले एक राष्ट्र  आहे. त्याला
अितशय सुरिक्षत वाटते त्याच्या रक्षणसाठी दरवाजे वा कंुपण नाही.
त्यांच्याजवळ कोणी माणसे राहात नाहीत. परमेश्वर म्हणतो, ‘त्या राष्ट्र ांवर
हल्ला करा.’ 32शत्रू 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.” 34यहूदाचा राजा िसद्कीया ह्याचा
कारिकदीर्च्या सुरवातीच्या काळात ियमर्या या संदेष्ट्याला परमेश्वराचा

संदेश िमळाला. तो एलाम या राष्ट्र ाबाबत होता. 35सवर्शिक्तमान परमेश्वर
म्हणतो, “मी लवकरच एलामचे धनुष्य मोडीन. धनुष्य हे त्याचे सवार्ंत
सामथ्यर्शाली शस्त्र आहे. 36मी एलामच्या िवरुद्ध चार वार ेसोडीन. मी
त्यांना आकाशाच्या चार कोपऱ्यातून सोडीन. 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.

बाबेल व खास्दी ह्यचं्यासाठी 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.’ 3उत्तरकेडचे राष्ट्र  बाबेलवर चढाई करील. ते राष्ट्र
बाबेलचे ओसाड वाळवंट करील. तेथे कोणीही राहणार नाही. माणसे व
प्राणी, दोघेही, तेथून पळ काढतील” 4परमेश्वर 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 स्वत: 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.
7ज्यांना 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. 9मी
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. 10शत्रू 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. 13परमेश्वर 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.
15बाबेलला 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. 16बाबेलमधील 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
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करुन दरू पळवून लावलेल्या मेंढराप्रमाणे इस्राएल आहे. त्यांच्यावर
प्रथम हल्ला करणारा िंसह म्हणजे अश्शूरचा राजा आिण त्याची हाडे
मोडणारा अखेरच िं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.” 20परमेश्वर 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.” 21परमेश्वर 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 देशातू ऐकू जाऊ शकेल. तो मोठ्या नाशाचा आवाज
असेल. 23बाबेलला ‘सवर् जगाचा हातोडा’ असे म्हटले गेले. पण आता
‘हातोड्याचे तुकडे तुकडे झाले आहेत इतर राष्ट्र ापेक्षा बाबेलचा सवार्िधक
नाश झाला आहे. 24बाबेल, मी तुझ्यासाठी सापळा रचला, आिण तुला
समजण्याआधीच तू पकडला गेलास. तू परमेश्वरािवरुद्ध लढलास, म्हणून
तू सापडलास व पकडला गेलास. 25परमेश्वराने 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. 26दरूवरुन बाबेलवर
चालून या. ितची धान्याची कोठार ेफोडा. बाबेलचा संपूणर् नाश करा.
कोणालाही िजवंत सोडू नका. धान्याच्या राशीप्रमाणे प्रेतांच्या राशी
घाला. 27बाबेलमधल्या सवर् तरुण बलैांना (पुरुषांना) ठार करा. त्यांची
कत्तल होऊ द्या. त्यांच्या पराभवाची वेळ आली आहे. त्यांचे फार वाईट
होईल. ही त्यांच्या िशके्षची वेळ आहे. 28लोक 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. 30बाबेलच्या 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. 32गिर्वष्ठे बाबेल अडखळून पडेल
आिण ितला उठायला कोणीही मदत करणार नाही. ितच्यातील गावांत
मी आग लावीन. ती आग ितच्याभोवतालच्या प्रत्येकाला भस्मसात
करील.” 33सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “इस्राएल व यहूदा येथील
लोक गुलाम झाले आहेत. शत्रूने त्यांना पकडून नेले व तो इस्राएलला
सोडणार नाही. 34पण 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. 36तलवारी, बाबेलच्या याजकांना आिण खोट्या संदेष्ट्यांना ठार
मार, ते मूखर् माणसंांसारखे होतील. बाबेलच्या सिैनकांना ठार मार, ते
सिैनक भीतीने गभर्गळीत झाले आहेत. 37तलवारी, 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. 38तलवारी, बाबेलच्या
पाण्याला झळ पोहोचव, तेथील सवर् पाणी सुकून जाईल. बाबेलमध्ये

पुष्कळ मूतीर् आहेत त्या मूतीर् बाबेलचे लोक मूखर् असल्यांचे दशर्िवतात
म्हणून त्या लोकांचे वाटोळे होईल. 39 “पुन्हा कधीही बाबेलमध्ये
मनुष्यवस्ती होणार नाही. जगंली, कुत्रे, शहामृग, आिण वाळवंटातील
इतर प्राणी तेथे राहतील. पण कोणीही मनुष्याप्राणी 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. 43बाबेलच्या राजाने ह्या सनै्याबद्दल ऐकले,
आिण तो फारच घाबरला. भीतीने त्याचे हातपाय गळून गेले. प्रसून्न
होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे त्याला कष्ट झाले.” 44परमेश्वर 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.” 45बाबेलसाठी परमेश्वराने काय बेत केला आहे तो
ऐका. खास्द्यांसाठी परमेश्वराने काय करायचे िनश्र्िच्त केले आहे ते ऐका.
बाबेलच्या कळपातील (लोकांतील) लहान मुलांना शत्रू फरपटत नेईल.
मग बाबेलच्या कुरणांचा संपूणर् नाश होईल. ह्या घटनेमुळे बाबेलला धक्का
बसेल. 46बाबेल 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. 2मी
बाबेलची उफाणणी करण्यासाठी परदेशी लोक पाठवीन. ते

बाबेलला पाखडून काढतील. ते बाबेलमधून सवर् काही नेतील सनै्य
बाबेलला वेढा देईल. बाबेलमध्ये भयकंर संहार होईल. 3बाबेलच्या
सनै्याला त्यांच्या धनुष्यबाणांचा उपयोग करता येणार नाही. त्यांना
िचलखते चढवायलाही वेळ िमळणार नाही. बाबेलच्या तरुण िपढीबद्दल
खेद करु नका. बाबेलच्या सनै्याचा नाश करा. 4बाबेलचे सिैनक
खास्द्यांच्या भूमीत गारद केले जातील. बाबेलच्या रस्त्यांवर मोठ्या
प्रमाणात जखमी केले जातील.” 5सवर्शिक्तमान 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. 6स्वत:चा जीव
वाचिवण्यासाठी बाबेलमधून दरू पळून जा. बाबेलच्या पापांबद्दल, मागे
राहून, स्वत:वर मरण ओढवून घेऊ नका. त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल त्यांना
परमेश्वराने सजा देण्याची वेळ आता आली आहे. बाबेलला योग्य अशीच
सजा िमळेल. 7बाबेल म्हणजे जणू काही परमेश्वराच्या हातातील
सोन्याचा प्याला होता. बाबेलने सवर् जगाला मद्य पाजले. राष्ट्र ांनी बाबेलचे
मद्य प्यायले आिण ते खळेु झाले. 8पण बाबेलचे अकस्मात पतन होईल
आिण त्याची शकले पडतील. ितच्यासाठी शोक करा. ितच्या द:ुखावर
इलाज करा. कदािचत् ितच्या जखमा भरुन येतील. 9आम्ही 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. 10परमेश्वराने
आपल्याला न्याय िदला. आपण त्याबद्दल िसयोनमध्ये सांगू या.
आपल्या परमेश्वर देवाने घडवून आणलेल्या गोष्टींबद्दल आपण बोलू या.
11बाण 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. 12बाबेलच्या तटासमोर झेंडा उभारा. जास्ती
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रक्षक आणा. पहारकेऱ्यांना त्यांच्या जागी उभे करा. छुपा हल्ला करण्याची
तयारी करा. परमेश्वर, त्याने ठरिवल्याप्रमाणे करील. बाबेलच्या
लोकांिवरुद्ध, त्याने सांिगतल्याप्रमाणे, तो कारवाई करील. 13बाबेल, तू
भरपूर पाण्याच्या िठकाणी वसली आहेस. तुझ्याकडे भरपूर संपत्ती आहे.
पण राष्ट्र  म्हणून तुझा शेवट जवळ आला आहे. तुझा नाश करण्याची हीच
वेळ आहे. 14सवर्शिक्तमान परमेश्वराने स्वत:च्या नावाने पुढील वचन
िदले, “बाबेल, मी तुझ्यात मोठ्या प्रमाणात शत्रू सनै्य पेरीन. एखाद्या
टोळ धाडीप्रमाणे असणार ेहे सनै्य तुझ्यािवरुध्दची लढाई िंजकले. आिण
तुझ्या भूमीवर उभे राहून ते जयघोष करील.” 15परमेश्वराने 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 पाठिवत तो
आपल्या कोठारातून वारा आणतो. 17पण लोक इतके मूखर् असतात की
देवाने काय केले ते जाणत नाहीत. कुशाल कारागीर खोट्या दवैतांच्या
मूतीर् करतात. त्या मूतीर् खोट्याच असतात. त्या म्हणजे कारिगराच्या
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. 19पण 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. 20परमेश्वर म्हणतो, “बाबेल, तू माझा दडुंका आहेस. तुझा
उपयोग मी राष्ट्र ांची शकले व राज्यांचा नाश करण्यासाठी केला. 21तुझा
उपयोग मी घोडे आिण स्वार, रथ आिण सारथी ह्यांचा नाश करण्यासाठी
केला. 22पुरुष आिण िस्त्रया वृद्ध आिण तरुण, तरुणी यांचा नाश
करण्यासाठी मी तुझा उपयोग केला. 23मेंढपाळ व कळप, शेतकरी
आिण गाई, राज्यकतेर् व महत्वाचे अिधकारी यांचा नाश करण्यासाठी मी
तुझा उपयोग केला. 24पण मी बाबेलचे व तेथील लोकांचे उट्ठे काढीन.
त्यांनी िसयोनमध्ये जी दषु्कृत्ये केली, त्याचे पिरणाम मी त्यांना
भोगायला लावीन. यहूदा, तुझ्या लक्षात येईल, असे शासन मी त्यांना
करीन.” असे परमेश्वर म्हणाला, 25परमेश्वर 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. 26इमारतींच्या 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. 28बाबेलिवरुद्ध 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. 30बाबेलच्या
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. 32नदीचे
उतार शत्रूच्या ताब्यात गेले आहेत. पाणथळ प्रदेश जळत आहेत.
बाबेलचे सवर् सिैनक घाबरले आहेत.” 33सवर्शिक्तमान 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. 35आम्हाला दखुिवण्यासाठी बाबेलने भयंकर गोष्टी
केल्या. आता त्याची परतफेड करण्याची आमची इच्छा आहे.” िसयोन
मध्ये 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. 37बाबेल 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.
42समुद्र बाबेलवर पसरले. त्याच्या गरजणाऱ्या लाटा बाबेलला झाकून
टाकतील. 43बाबेलमधील गावांचा नाश होईल आिण ती ओसाड
बनतील. बाबेल एक रुक्ष वाळवंट होईल. तो िनजर्न होईल. लोक ह्या
भूमीतून नुसता प्रवाससुध्दा करणार नाहीत. 44बाबलेमधील बेल या
दवैताला मी िशक्षा करीन. मी, त्यांने िगळलेल्यांना, त्याला ओकायला
लावीन. बाबेलची तटबदंी पडेल, आिण इतर राष्ट्र े बाबेलकडे येणार
नाहीत. 45माझ्या 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 चाललेच्या लढाईबद्दल
वावड्या उठतील. 47बाबेलच्या दवैतांना िशक्षा करण्याची व संपूणर्
बाबेल देशाला लिज्जत होण्याची, वेळ नक्कीच येईल. त्या शहराच्या
रस्त्यांवर खूप प्रेते पडलेली असतील. 48मग 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. 50तुम्ही 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. का? कारण परके
परमेश्वराच्या मिंदरातील पिवत्र िठकाणी गेले आहेत.” 52परमेश्वर
म्हणतो, “बाबेलमधील मूतीर्ंना िशक्षा करण्याची वेळ येत आहे. त्या वेळी,
देशात सवर् िठकाणी जखमी लोक यातनेने तळमळतील. 53कदािचत्
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. 55लवकरच परमेश्वर बाबेलचा नाश करील.
त्या शहरातील कोलाहल तो शांत करील. लाटांच्या गजर्नेप्रमाणे गजर्ना
करीत शत्रू येतील. आजूबाजूचे लोक त्या गजर्ना ऐकतील. 56सनै्य 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
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करतो. 57बाबेलमधील 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. 58सवर्शिक्तमान
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.” 59सारया 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. 62मग 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.’ 63हा संदेश वाचून संपताच पटाला एक दगड
बांध. नतंर हा पट फरात नदीत फेकून दे. 64मग 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.

िसद्कीया त्याच्या वयाच्या 21व्या वषीर् यहूदाचा राजा
झाला. त्याने 11 वषेर् यरुशलेमवर राज्य केले. त्याच्या
आईचे नाव हमूटल. ती ियमर्याची मुलगी होती. ितचे घराणे

िलब्ना येथील होते. 2यहोयािकम राजाप्रमाणेच िसद्कीयाने दषु्कृत्ये
केली. हे परमेश्वराला आवडले नाही. 3परमेश्वराचा 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.
6सहाव्या वषार्च्या चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी उपासमारीचा
कहर झाला. नगरीतल्या लोकांसाठी अन्नाचा कण नव्हता. 7सातव्या
ि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. 8पण बाबेलच्या
सनै्याने िसद्कीया राजाचा पाठलाग केला. त्यांनी िसद्कीयास यरीहोच्या
मदैानात गाठले. िसद्कीयाचे सवर् सिैनक पळून गेले. 9बाबेलच्या
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. 11मग
बाबेलच्या राजाने िसद्कीयाचे डोळे काढले. मग त्याला बेड्या घालून
बाबेलला नेले. तेथे त्याने िसद्कीयाला तुरंुगात टाकले. िसद्कीया
मरपेयर्ंत तुरंुगातच होता. 12बाबेलच्या राजाच्या खास रक्षकांचा प्रमुख
नबूजरदान हा, नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 19 व्या वषीर्च्या पाचव्या

मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी, यरुशलेमला आला. नबूजरदान
बाबेलमधील एक महत्वाचा अिधकारी होता. 13नबूजरदानने परमेश्वराचे
मिंदर जाळले. त्याने राजवाडा व यरुशलेममधील इतर घरहेी जाळली.
त्याने तेथील सवर् महत्वाच्या इमारती बेिचराख केल्या. 14बाबेलच्या
सनै्याने यरुशलेमची तटबदंी पाडली. त्या सनै्याचा सेनापती राजाच्या
खास रक्षकांचा प्रमुख होता. 15 सेनापती नबूजरदानने यरुशलेममध्ये
अजूनही राहत असलेल्यासवर् लोकांना कैदी म्हणून नेले. बाबेलच्या
राजाला आधीच शरण आलेल्यांनाही तो घेऊन गेला. यरुशलेममध्ये
मागे रािहलेले कुशल कारागीरही त्याने बरोबर नेले. 16पण नबूजरदानने
काही अगदी गरीब लोकांना द्राक्षमळ्यांत व शेतांत काम करण्यासाठी
मागेच ठेवले. 17बाबेलच्या सनै्याने मिंदरातील िपतळी खांब, घगंाळ व
बठैकीमोडल्या. त्यांनी ते सवर् िपतळ बाबेलला नेले. 18 त्याच्याबरोबर
पात्रे, फावडी, वात सारखी करण्याच्या कात्र्या, वाडगे, तसराळी आिण
मिंदरातील पूजेची उपकरणेही नेली. 19 9राजाच्या 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. 20दोन खांब,
घगंाळ, त्याखालील बारा बलै व सरकत्या बठैकी अितशप जड होत्या.
शलमोन राजाने त्या परमेश्वराच्या मिंदरासाठी बनिवल्या होत्या. ह्या
वस्तंूसाठी वापरलेल्या िपतळाचे वजन करणे अशक्य होते. 21प्रत्येक
खांब31फूट उंच होता. त्याचा घेर 21फूट होता-हे खांब पोकळ होते.
खांबाचा पत्रा 4 इचं जाडीचा होता. 22पिहल्या खांबाचा िपतळेचा कळस
8 फूट उंच होता. जाळीकाम व चारी बांजूनी डािंळबे कोरुन तो सुशोिभत
केलेला होता. दसुऱ्या खांबावरही डािंळबे कोरलेली होती. तो पिहल्या
खांबासारखाच होता. 23खांबांच्या बाजंूवर 96डािंळबे 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. 27 िरब्लामध्ये राजाने त्या सवार्ंना ठार करण्याचा हुकूम
िदला.अशा तऱ्हेने यहूदी लोकांना त्यांच्या देशातून नेले गेले. 28आिण
अशाप्रकार ेनबुखद्नेस्सरने त्यांना कैद केलेनबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या
7 व्या वषीर् 3023यहूदी लोकांना यहूदातून पकडून नेले.
29नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 18 व्या वषीर् 832लोकांना
यरुशलेममधून नेले. 30नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 23व्या वषीर्
नबूजरदानने 745लोकांना कैद केले. तो राजाच्या खास रक्षकांचा प्रमुख
होता. एकूण 4600 लोकांना कैदी म्हणून नेण्यात आले. 31यहूदाचा
राजा यहोयाकीन हा 37वषेर् बाबेलच्या तुरंुगात होता. त्याच्या
तुरंुगवासाच्या 37व्या 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. 32अवील-मरदोख यहोयाकीमशी गोड
बोलला. त्याच्याबरोबर बाबेलमध्ये असलेल्या इतर राजांहून त्याने
यहोयाकीमला सन्मानाची जाग िदली. 33 म्हणून यहोयाकीनने कैद्याचा
पोशाख उतरिवला उरलेल्या आयषु्यात त्याने नेमाने राजाबरोबर भोजन
केले. 34यहोयाकीनच्या मृत्यूपयर्ंत प्रत्येक िदवशी बाबेलचा राजा त्याला
भत्ता देत असे.

ियमर्या 51:57 401 ियमर्या 52:34



1

2

िवलापगीतिवलापगीत

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. 3यहूदाने
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. 5यरुशलेमच्या 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. 7यरुशलेम 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 8यरुशलेमने 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. 9यरुशलेमची 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!” 10शत्रूने 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. 11यरुशलेममधील 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. 13परमेश्वराने 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

स्वत:च्या 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. 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 करणारे
कोणीही नव्हते. परमेश्वराने याकोबाच्या शत्रूंना हुकूम केला आहे.
परमेश्वराने याकोबच्या शत्रूंना नगराला वेढा देण्याची आज्ञा िदली.
यरुशलेम ितच्या शत्रूंमध्ये अपिवत्र आहे. 18आता 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. 19मी माझ्या िप्रयकरांना हाका मारल्या पण त्यांनी
मला फसिवले. माझे पुजारी आिण वृध्द नगरीत वारले. ते स्वत:साठी
अन्न शोधीत होते. त्यांना जगायचे होते. 20 “परमेश्वरा, माझ्याकडे पाहा!
मी द:ुखी झाले आहे. माझे अतं:करण 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.

परमेश्वराने िसयोनकन्येला कसे अभ्राच्छािदत केले आहे पाहा!
त्याने इस्राएलचे वौभन धुळीला िमळिवले .कोपाच्या िदवशी,
इस्राएल आपले पायाखालचे आसन आहे. ह्याची परमेश्वराने

आठवण ठेवली नाही. 2परमेश्वराने 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. 3परमेश्वर रागावला आिण
त्याने इस्राएलाची सवर् शक्ती नष्ट केली. शत्रू येताच त्याने आपला उजवा
हात इस्राएलापासून काढून घेतला. सवर्त्र पेट घेणाऱ्या ज्वालेप्रमाणे तो
याकोबमध्ये पेटला. 4शत्रूप्रमाणे परमेश्वराने धनुष्याला बाण लावला.
त्याने स्वत:ची तलवार उजव्या हातात धरली. यहूदाचा शत्रू
असल्याप्रमाणे देवाने यहूदातील देखण्या पुरुषांना ठार केले. िसयोनच्या
तबंूवर परमेश्वराने आपला राग ओकला. 5परमेश्वर शत्रूप्रमाणे वागला.
त्याने इस्राएल िगळले. त्याने तेथील सवर् राजवाडे, गड िगळंकृत केली.
यहूदाच्या कन्येमधे त्याने मृतासाठी खूप शोक आकं्रदन िनमार्ण केले.
6बाग उपटून टाकावी, तसा परमेश्वराने आपला स्वत:चा तबंू उखडला.
त्याची उपासना करण्यासाठी लोक जेथे जमत, ती जागा त्याने नष्ट
केली. परमेश्वराने सणव शब्बाथ िदवस हग्रंचा िवसर पाडला आहे.
परमेश्वर रागावला व त्याने राजा व याजक यांना दरू लोटले. 7परमेश्वर
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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 स्वत:ने काही केले नाही. म्हणून त्याने
सवर् तटांना शोक करण्यास भाग पाडले. त्या सवर् ओस पडल्या.
9यरुशलेमची 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
अतं:करण 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.
12ती 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. 14तुझ्या
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 जाणार ेतुला पाहून हादरतात
व हळहळतात. यरुशलेमच्या कन्येकडे बघून ते चुकचुकतात. ते
िवचारतात, “लोक िजला “सौंदयर्पूणर् नगरी” अथवा “पृथ्वीवरचा आनदं
म्हणतात, ती नगरी हीच का?”” 16तुझे 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.
18मनापासून परमेश्वराचा धावा करा. िसयोनकन्येच्या तटबदंी, तू
रात्रंिदवस झऱ्याप्रमाणे अश्रू ढाळ, थांबू नकोस! तुझे डोळे कोरडे पडू
देऊ नकोस. 19ऊठ! 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.
20परमेश्वरा, 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? 21नगरीच्या 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! 22तू 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.

खूप संकटे पािहलेला मी एक माणूस आहे. परमेश्वराने
आम्हाला काठीने मारताना मी प्रत्यक्ष पािहले. 2परमेश्वराने
मला प्रकाशाकडे न नेता, अधंाराकडे नेले. 3परमेश्वराने त्याचा

हात माझ्यािवरुध्द केला. िदवसभर, त्याने आपला हात, पुन्हा पुन्हा,
माझ्यािवरुद्ध चालिवला. 4 त्यांने माझी त्वचा आिण मांस नष्ट केले आिण

माझी हाडे मोडली. 5परमेश्वराने 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. 7परमेश्वराने मला बिंदवान केल्यामुळे मी बाहेर येऊ शकलो नाही.
त्याने मला मोठमोठ्या बेड्या घातल्या. 8मी 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. 10परमेश्वर, माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी टपून
बसलेल्या, अस्वलासारखा आहे. लपून बसलेल्या िंसहासारखा तो आहे.
11परमेश्वराने 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. 14मी
माझ्या माणसांमध्ये चेष्टेचा िवषय झालो. सवर् िदवसभर, ते मला उद्देशून
गाणी गातात व माझी टरर् उडिवतात. 15परमेश्वराने मला हे िवष (िशक्षा)
प्यायला िदले. हे कडू पेय त्याने मला भरपूर पाजले. 16परमेश्वराने मला
दाताने खडे फोडायला लावले. मला धुळीत लोटले. 17मला पुन्हा
कधीही शांती िमळणार नाही, असे मला वाटले. मी चांगल्या गोष्टी तर
िवसरलो. 18मी मनाशी म्हणालो, “परमेश्वराच्या कृपेची मला मुळीच
आशा नाही.” 19परमेश्वरा, लक्षात ठेव. मी फार द:ुखी आहे, व मला घर
नाही. तू िदलेल्या कडू िवषाचे (िशके्षचे) स्मरण कर. 20मला माझ्या सवर्
त्रासांची आठवण आहे. म्हणूनच मी द:ुखी आहे. 21पण मी पुढील काही
गोष्टींचा िवचार केला की मला आशा वाटते. 22परमेश्वराच्या प्रेम व
दयेला अतं नाही. परमेश्वराची करुणा िचरतंन आहे. 23ती प्रत्येक िदवशी
नवीन, ताजी असते. परमेश्वरा, तुझी िवश्वासाहर्ता महान आहे. 24मी
मनाशी म्हणतो, “परमेश्वर माझा देव आहे. म्हणूनच मला आशा वाटेल.”
25परमेश्वराची वाट पाहणाऱ्यांवर व त्याला शोधणाऱ्यांवर तो कृपा
करतो. 26परमेश्वराने आपले रक्षण करावे म्हणून मुकाट्याने वाट पाहणे
केव्हाही चांगले. 27परमेश्वराचे जोखड वाहणे केव्हाही बरचे. ते
तरूणपणापासून वाहणे तर फारच चांगले. 28परमेश्वर त्याचे जोखड
मानेवर ठेवत असताना माणसाने मुकाट्याने एकटे बसावे. 29माणसाने
परमेश्वरापुढे नतमस्तक व्हावे. कोणी सांगावे, अजूनही आशा असेल.
30जो मणषु्य मारत असेल त्याला खशुाल गालात मारू द्यावे व तो
अपमान सहन करूण घ्यावा. 31परमेश्वर लोकांकडे कायमची पाठ
िफरिवत नाही, हे माणसाने लक्षात ठेवावे. 32परमेश्वर जेव्हा िशक्षा
करतो, तेव्हा तो दया पण दाखिवतो. हा त्याचा दयाळूपणा त्याच्या
जवळील महान प्रेम व थोर करुणा ह्यामुळे आहे. 33लोकांना िशक्षा
करण्याची देवाची इच्छा नसते. लोकांना द:ुख द्यायला त्याला आवडत
नाही. 34परमेश्वराला ह्या गोष्टी पसंत नाहीत. 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. 37परमेश्वराच्या आजे्ञिशवाय,
कोणी काहीही बोलावे आिण ते घडून यावे असे होऊ शकत नाही.
38सवर्शे्रष्ठ देवच इष्ट वा अिनष्ट घडण्याची आज्ञा देतो. 39 एखाद्याच्या
पापांबद्दल परमेश्वराने त्याला िशक्षा केल्यास तो माणूस तक्रार करू शकत
नाही. 40आपण आपली कमेर् पाहू या आिण तपासू या व नतंर
परमेश्वराकडे परत जाऊ या. 41स्वगार्तील परमेश्वराकडे आपण आपले
हृदय व हात उंचावू या. 42आपण त्याला म्हणू या, “आम्ही पाप केले,
आम्ही हट्टीपणा केला. म्हणूनच तू आम्हाला क्षमा केली नाहीस. 43तू
क्रोधािवष्ट झालास आमचा पाठलाग केलास आिण दया न दाखिवता
आम्हाला ठार केलेस. 44कोणतीही प्राथर्ना तुझ्यापयर्ंत पोहोचू नये
म्हणून तू स्वत:ला अभ्रांनी वेढून घेतलेस. 45दसुऱ्या राष्ट्र ांसमोर तू
आम्हाला कचरा व धूळ ह्यासारखे केलेस. 46आमचे सवर् शत्रू आम्हाला
रागाने बोलतात. 47आम्ही घाबरलो आहोत. आम्ही गतेर्त पडलो
आहोत. आम्ही अितशय जखमी झालो आहोत. आम्ही मोडून पडलो
आहोत.” 48माझ्या लोकांचा झालेला नाश पाहून मी रडते. माझ्या
डोळयांना धारा लागल्या आहेत. 49माझे डोळे गळतच राहतील, मी
रडतच राहीन. 50परमेश्वरा, तू आपली नजर खाली वळवून आमच्याकडे
पाही पयर्ंत मी रडतच राहीन. तू स्वगार्तून आमच्याकडे लक्ष देईपयर्ंत मी
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शोक करीन. 51माझ्या नगरातील सवर् मुलींची िस्थती पाहून माझे डोळे
मला द:ुखी करतात. 52 िनष्कारण शत्रू बनलेल्या लोकांनी पाखरासारखी
माझी िशकार केली आहे. 53मी िजवंत असताना त्यांनी मला खड्ड्यात
लोटले आिण माझ्यावर दगड टाकले. 54माझ्या डोक्यावरुन पाणी गेले.
मी मनाशी म्हणालो, “आता सवर् संपले.” 55परमेश्रा मी तुझ्या नांवाने
हाक मारली परमेश्वरा, खड्ड्यातून तुझ्या नांवाचा धावा केला. 56तू
माझा आवाज ऐकलास. तू तुझ्या कानावर हात ठेवले नाहीस. माझी
सुटका करण्याचे तू नाकारले नाहीस. 57मी धावा करताच तू आलास.
तू मला म्हणालास, “घाबरू नकोस.” 58परमेश्वरा, तू माझे रक्षण केलेस
तू मला पुनजीर्वन िदलेस. 59परमेश्वरा, तू माझा त्रास पािहला आहेस.
आता मला न्याय दे. 60माझ्या 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. 62सवर् काळ, शतं्रूचे बोलणे व िवचार माझ्या िवरुध्द आहेत.
63परमेश्वरा, बसता उठता ते माझी कशी िखल्ली उडिवतातत ते पाहा.
64परमेश्वरा, त्यांना योग्य ते फळ दे. त्यांच्या कामार्ंची परत फेड कर.
65 त्यांचे मन कठोर कर. नतंर त्यांना शाप दे. 66क्रोधाने त्यांचा
पाठलाग कर व त्यांचा नाश कर. ह्या आकाशाखाली, परमेश्वरा, त्यांचा
नाश कर.

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.
4तान्ह्या 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.
6माझ्या 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. 7यहुदातील 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. 8पण
आता त्यांचे चेहर ेकाजळीपेक्षा काळे झाले आहेत. त्यांना रस्त्यांत कोणी
ओळखतसुध्दा नाही. त्यांची कातडी सुरकुतली आहे. लाकडाप्रमाणे
शुष्क होऊन ही हाडाला िचकटली आहे. 9उपासमारीने 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. तेव्हा असे घडले.
11परमेश्वराने आपला सगळा क्रोध प्रकट केला. त्यांने आपला सगळा
राग बाहेर काढला. त्याने िसयोनमध्ये आग लावली त्या आगीत
पायापयर्ंत िसयोन बेिचराख झाले 12जगातील राजे, जे घडले त्यावर
िवश्वास ठेवू शकले नाहीत. पृथ्वीवरील लोकांचा ह्यावर िवश्वास बसला
नाही. यरुशलेमच्या प्रवेशद्वारांतून शत्रू येऊ शकेल ह्यवर कोणाचाच
िवश्वास बसला नाही. 13यरुशलेमच्या संदेष्ट्यांनी पाप केले, धमर्गुरंुनी
दषु्कृत्ये केली, लोकांनी प्रामािणक माणसांचे रक्त यरुशलेममध्ये सांडले,
म्हणूनच असे घडले. 14संदेष्टे आिण याजक आंधळयांप्रमाणे रस्त्यात
भटकत होते. ते रक्ताने माखले होते. कोणीही त्यांच्या वस्त्रालाही िशवू
शकले नाहीत कारण ती रक्ताने भरली होती. 15लोक 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.” 16परमेश्वराने स्वत:
त्या लोकांचा नाश केला. त्याने त्यांची अिजबात काळजी घेतली नाही.
त्यांने याजकांना मानले नाही त्यांने यहुदातील वृध्दांना दया दाखवली
नाही. 17मदतीची 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. 18सवर्काळ, आमच्या शत्रूंनी आमची िशकार केली. आम्ही
रस्त्यांवरसुध्दा जाऊ शकलो नाही. आमचा शेवट जवळ आला! आमचे
आयषु्य सरले होते! आमचा अतं आला! 19आमचा पाठलाग करणारे
गरुडापेक्षाही वेगवान होते. त्यांनी आमचा डोंगरांत पाठलाग केला.
आम्हाला पकडण्यासाठी ते वाळवंटात दडून बसले. 20आमच्या 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.” 21अदोमच्या 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.

परमेश्वरा, आमचे काय झाले ते लक्षात ठेव. आमच्या
अप्रितष्ठेकडे नजर टाक. 2आमचा देश परक्यांच्या हातात
गेला आहे. आमची घर ेपरदेशीयांना िदली गेली आहेत.

3आम्ही अनाथ झालो. आम्हाला वडील नाहीत. आमच्या आयांची
िस्थती िवधवांसारखी झाली आहे. 4आम्हाला िपण्याचे पाणी िवकत
घ्यावे लागते. आम्ही वापरत असलेल्या लाकडाला पसेै मोजावे
लागतात. 5आमच्या मानेवर सक्तीने जोखड ठेवले जाते. आम्ही दमून
जातो. पण आम्हाला िवश्रांती नाही. 6पोटभर भाकरी िमळिवण्यासाठी
आम्ही िमसर व अश्शूर यांच्याबरोबर करार केला. 7आमच्या पूवर्जांनी
तुझ्यािवरुध्द पाप केले. आता ते नाहीत. पण त्यांच्या पापाची फळे
आता आम्ही भोगत आहोत. 8गुलाम आमचे राज्यकतेर् झाले.
त्यांच्यापासून आम्हाला कोणीही वाचवू शकत नाही. 9अन्नासाठी आम्ही
जीवाची बाजी लावतो. वाळवंटात तलवारधारी माणसे असतात.
10आमची कातडी भट्टीप्रमाणे तापली आहेत. भुकेमुळे आम्हाला ताप
चढला आहे. 11शत्रूंनी िसयोनमधील िस्त्रयांवर बलात्कार केला.
यहुदातील गावांमधील िस्त्रयांवर त्यांनी बलात्कार केले. 12शत्रूंने
आमच्या राजपुत्रांना फाशी िदली. त्याने आमच्यातील वृध्दांचा मान
ठेवला नाही. 13आमच्या तरुणांना शत्रूने िगरणीत धान्य दळायला
लावले. ते तरुण लाकडाच्या िढगाऱ्याखाली अडखळले. 14वृध्द आता
नगरीच्या द्वारांत बसत नाहीत. तरुण गायनवादन करीत नाहीत.
15आमच्या नृत्याचे रूपांतर आता मृतांच्या शोकात झाले आहे.
आमच्या हृदयात आनदंाचा अशंही नाही. 16आम्ही पाप केल्यामुळे
आमच्या डोक्यावरचा मुकुट खाली पडला आहे. आिण वाईट गोष्टी
घडल्या. 17ह्या सवर् गोष्टीमुळे आमचे मन खचले आहे. आम्हाला
डोळ्यांनी स्पष्टपणे िदसत नाही. 18 िसयोनचे डोंगर ओसाड झाले
आहेत. िसयोनच्या डोंगरावर कोल्हे वावरतात. 19पण परमेश्वरा, तुझी
सत्ता िचरतंन आहे. तुझे राजिंसहासन िचरकाल राहील. 20परमेश्वर
आम्हाला कायमचा िवसरला आहेस असे िदसते. तू आम्हाला दीघर्काल
सोडून गेला आहेस. 21परमेश्वरा, आम्हाला तुझ्याकडे परत ने. आम्ही
आनदंाने तुझ्याकडे येऊ. आमचे जीवन पूवीर्सारखे कर. 22तू
आमच्यावर खूप रागावला होतास! तू आमचा पूणर्पणे त्याग केलास का?
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यहयहेेज्कज्केेलल

मी बूजीचा मुलगा याजक यहेज्केल. मी परागदंा झालो होतो.
मी खास्द्यांच्या देशात खबार कालव्याच्या काठी असताना
आकाश दभुगंले व मला देवाचा दृष्टान्त झाला. 30व्या

वषीर्च्याचौथ्या मिहन्याच्या (जूनच्या) पाचव्या िदवसाची ही घटना आहे.
2यहोयाखीन राजाच्या परागदंा होण्याच्या काळातील 5 व्या वषीर्,
मिहन्याच्या 5 व्या िदवशी; 3यजेज्केलला परमेश्वराचा शब्द प्राप्त झाला.
तेथेच त्याला परमेश्वराची शक्ती प्राप्त झाली. 4उत्तरकेडून 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. 6पण 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. 10प्रत्येक 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 स्वत:ला
झाकण्यासाठी करीत. दोन पखंांनी ते जवळ असलेल्या प्राण्याला स्पशर्
करीत. ते दोन पखंांनी अगं झाकीत. 12 ते पाहत होते त्याच िदशेने जात
होते. वाराजेथे 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. 14तो प्रकाश
झगझगीतपणे चमकत होता आिण त्यातून वीज चमकत होती. 15मी
प्राण्यांकडे पाहात होतो तेव्हा मला जिमनीला टेकलेली चार चाके
िदसली. प्रत्येक प्राण्यासाठी एक चाक होते. 16सवर् चाके सारखीच
िदसत होती. ती तेजस्वी वदैयुार्पासून केल्याप्रमाणे िदसत होती. एकात
दसुर ेचाक असल्याप्रमाणे ती िदसत होती. 17चाके चालताना
कुठल्याही िदशेला वळत पण चाके चालताना प्राणी वळत नव्हते.
18चाकांच्या धावा उंच आिण भयकंर होत्या. चारही चाकांच्या धावांवर
सवर्त्र डोळे होते. 19चाके त्या प्राण्यांबरोबरच िफरत. जर ते प्राणी
आकाशात उडाले, तर त्यांच्याबरोबर चाकेही उचलली जात. 20वारा
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. वाडगापालथा घालावा तसे ते
िदसत होते. तो वाडगा स्फिटकाप्रमाणे स्वच्छ होता. 23ह्या
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. 24मग 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. 27मी 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.” 2मग वाऱ्याचा झोत आला व त्याने मला उभे केले.
माझ्याशी बोलणाऱ्याचे (देवाचे) बोलणे मी ऐकले. 3तो 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 4मी 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.’ 5पण 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. 7मी 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.” 9नतंर मी (यहेज्केलने) एक हात माझ्यापयर्ंत
येताना पािहला. त्या हातात शब्द िलिहलेला पट होता. 10मी तो पट
उलगडला. त्यावर पुढे व मागे, अनेक प्रकारची शोकगीते, शोककथा व
इशार ेिलिहलेले होते.

देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, तू जे पाहतोस, ते खा. तो पट
खा. मग त्या गोष्टी इस्राएलच्या लोकांना जाऊन सांग.” 2मग
मी तोंड उघडले व त्याने तो पट माझ्या तोंडात घातला.

3नतंर 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. 5तुला ज्यांचे बोलणे समजू
शकणार नाही, अशा परदेशीयांकडे मी तुला पाठवीत नाही. तुला दसुरी
भाषा िशकायची गरज नाही. मी तुला इस्राएल लोकांकडे पाठवीत आहे.
6तुला समजत नसणाऱ्या भाषा बोलणाऱ्या िनरिनराळ्या देशांत मी तुला

यहेज्केल 1:2 405 यहेज्केल 3:6



4

5

पाठवीत नाही. जर तू त्या लोकांशी जाऊन बोलला असतास तर त्यांनी
तुझे ऐकले असते. पण तुला त्या कठीण भाषा िशकण्याची जरुरी नाही.
7नाही! 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.” 10मग देव मला
म्हणाला, “मानवपुत्रा, माझा प्रत्येक शब्द तू ऐकला पािहजेस, आिण ते
शब्द लक्षात ठेवले पािहजेस. 11मग 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.” 12मग वाऱ्याने मला उचलले. नतंर मला
माझ्यामागून आवाज आला. तो आवाज गडगडाटाप्रमाणे प्रचंड होता.
त्यांतून “परमेश्वराच्या वभैवाचा धन्यावाद असो” असे शब्द आले. 13मग
त्या प्राण्यांचे पखं फडफडले. पखं एकमेकांना िभडताना प्रचंड आवाज
झाला. त्यांच्या पुढील चाकांचा खडखडाट झाला. तो आवाज
गडगडाटाप्रमाणे होता. 14वाऱ्याने मला उचलून दरू नेले. मी ती जागा
सोडली. माझा आत्माफार िखन्न आिण द:ुखी झाला होता. पण देवाची
शक्ती मोठ्या प्रमाणात मला प्राप्त झाली होती. 15नतंर 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.
16सात ि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. 18जर 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 स्वत;चा 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 स्वत:चाच जीव
वाचिवला.” 22मग तेथेच परमेश्वराचा वरदहस्त मला लाभला. तो मला
म्हणाला, “उठ आिण दरीकडे जा. तेथे मी तुझ्याशी बोलेन.” 23मग मी
उठलो आिण दरीकडे गेलो. खबार कालव्याजवळ पािहली होती तशीच
परमेश्वराची प्रभा तेथे होती. तेव्हा मी नतमस्तक झालो. 24पण वारा
आला आिण त्याने मला वर उचलले. तो मला म्हणाला, “घरी जा, आिण
स्वत:ला घरात कोंडून घे. 25मानवपुत्रा, लोक दोऱ्या घेऊन येतील
आिण तुला बांधतील. ते तुला बाहेर लोकांमध्ये जाऊ देणार नाहीत.
26मी 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. 27मी 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 2मग 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. 5तू 390 िदवसइस्राएलच्या 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. 8आता पाहा, मी तुला
दोरीने बांधतो म्हणजे नगरीवरचा हल्ला पूणर् होईपयर्ंततू 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 पेलापीठ वापरता येईल. ह्या िपठापासून केलेली भाकरी
िदवसभर पुरवून तू खाशील. 11तुला रोज थोडेच म्हणजे 3 पेलेपाणी
ि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.” 13नतंर 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.”
14मग 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.” 15मग देवा मला म्हणाला,
“ठीक आहे! मी तुला भाकरी भाजण्यासाठी मानवी िवष्ठेऐवजी शेण वापरु
देईन. तुला मानवी िवष्ठा वापरावी लागणार नाही.” 16पुढे 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. 17का? 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. 2तुझे 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. 3पण तू जाऊन काही
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केस आण व त्यांना तुझ्या अगंरख्यात बांध. ह्याचा अथर् माझ्या काही
लोकांना मी वाचवीन. 4उडून गेलेल्या केसातील काही केस िमळव
आिण ते िवस्तवावर टाक. ह्याचा अथर् अग्नी इस्राएलच्या संपूणर् घराचा
जाळून नाश करील.” 5मग परमेश्वर, माझा प्रभू मला म्हणाला, “ती वीट
म्हणजे जणू यरुशलेम आहे. मी यरुशलेमला इतर राष्ट्र ांच्या मध्ये ठेवले
आहे. आिण ितच्याभोवती इतर देश आहेत. 6यरुशलेमच्या 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.
9पूवीर् कधी केल्या नव्हत्या अशा गोष्टी मी तुला करीन. आिण तशा
भयकंर गोष्टी मी कधीच पुन्हा करणार नाही. का? कारण तुम्ही फार
भयकंर गोष्टी केल्या. 10यरुशलेममधील 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.” 11परमेश्वर, 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. 12तुमचे 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. 13ह्यानतंरच 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 प्रेमापोटीमी 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. 15तुझ्या
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. 16मी 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. 17मी 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. 2तो 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. 4तुमच्या
वेदींचे तुकडे तुकडे केले जातील, तुमच्या धूप दानांचा ही चुराडा केला
जाईल. तुमची प्रेते मी त्या घाणेरड्या मूतीर्पुढे फेकून देईन. 5मी तुमची
हाडे तुमच्या वेदींभोवती पसरवीन. त्या गिलच्छ मूतीर्पुढे मी इस्राएल
लोकांची प्रेते टाकीन. 6तुमचे 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. 7तुमचे 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. 9मग ह्या
वाचलेल्यालोकांना 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 स्वत:चीच
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. 10पण ‘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.” 11नतंर 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. 12दरूचे
लोक रोगराईने मरतील. ह्या जागेच्या आसपासचे लोक लढाईत मरतील.
मगच माझा राग शांत होईल. 13आिण 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. 14पण 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. 2तो म्हणाला,
“मानवपुत्रा, हा आहे परमेश्वराचा, तुझ्या प्रभूचा, इस्राएलच्या
भूमीसाठी संदेश.शेवट येत आहे. संपूणर् देशाचा नाश होईल.

3आता 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.
4मी 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.”
5नतंर परमेश्वराने, माझ्या प्रभुने पुढील गोष्टी सांिगतल्या. “एकापाठोपाठ
एक अिरष्ट येईल. 6 शेवट येत आहे. तो लवकरच येईल.
7इस्राएलवासीयांनो, तुम्ही िशटीचा आवाज ऐकत आहात ना? शत्रू येत
आहे. िशके्षची ती वेळ लवकरच येत आहे. पवतार्ंवरुन शत्रूचा आवाज
अिधकािधक वाढत चालला आहे. 8आता 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. 9मी 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. 11तो िंहसक माणूस त्या दषु्टांना िशक्षा करायला सज्ज झाला आहे.
इस्राएलमध्ये खूप लोक आहेत पण तो त्यांच्यातला नाही. तो त्या
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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. 13स्वत:ची 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. 15शत्रू
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 स्वत:च्याच पापांमुळे ते द:ुखी होतील. ते रडतील
आिण द:ुखाने पारव्याप्रमाणे घुमतील. 17लोक 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 स्वत:चेही 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. 22मी 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. 24मी दसुऱ्या
राष्ट्र ांतून दषु्ट लोक आणीन. ते इस्राएलच्या लोकांची सवर् घरे
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. 27तुमचा 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. 2ज्वालेप्रमाणे काहीतरी मला िदसले. ते
मनुष्याकृतीप्रमाणे िदसत होते. कमेरखाली अग्नीप्रमाणे िदसत होते.
कमरवेरचा भाग तप्त धातूप्रमाणे तेजस्वी व चमकदार होता. 3मग 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. 4पण 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. 6मग 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.” 7मग 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. 9मग 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. 11नतंर 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.”‘ 13नतंर
देव म्हणाला, “जर तू माझ्याबरोबर आलास, तर हे लोक आणखी
भयकंर कृत्ये करीत असल्याचे तुला िदसेल.” 14मग 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.”
16मग 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. 17मग 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. 18मी 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 स्वत:ची िवध्वंसक शस्त्रे
होती. 2नतंर 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. 3करुब 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. 4मग परमेश्वर (म्हणजेच प्रभा) त्याला म्हणाला,
“यरुशलेम नगरीत फीर आिण लोक करीत असलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल
द:ुखी आिण अस्वस्थ असलेल्या प्रत्येकाच्या कपाळावर खूण कर.”
5मग देव इतरांशी बोलताना मी ऐकले, “तुम्ही त्या माणसाच्या मागे
जावे. ज्यांच्या कपाळावर खूण नाही त्यांना तुम्ही ठार केलेच पािहजे.
6मग 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.”
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म्हणून मग ते नगरीत गेले आिण त्यांनी लोकांना ठार केले. 8ती 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.’ 10मी अिजबात दया दाखिवणार
नाही. त्या लोकांबद्दल मला वाईट वाटणार नाही. त्यांनी स्वत:वरच
संकट ओढवून घेतले आहे. मी फक्त त्यांना योग्य अशी िशक्षा देत आहे.
11मग 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. 2नतंर िंसहासनावर जो

बसलेला होता तो तागाचे कपडे घातलेल्याला देव म्हणाला, “करुब
दतूाच्या खाली असलेल्या चाकांच्या मधल्या जागेतपाऊल टाक.
त्यांच्या मधून थोडे िनखार ेघे. व ते यरुशलेमवर िभरकावून दे.”तो
माणूस माझ्या जवळून पुढे गेला. 3तो करुबाकडे गेला तेव्हा करुब
मिंदराच्या दिक्षणेकडील भागात उभे होते. ढगाने आतले अगंण व्यापले.
4मग करुब दतूांवरुन परमेश्वराची प्रभा फाकली आिण मिंदराच्या
उंबरठ्यापयर्ंत पोहोचली. मग ढगाने मिंदरच व्यापले आिण परमेश्वराच्या
प्रभेतून िनघालेल्या तेजस्वी प्रकाशाने सवर् अगंणच व्यापले. 5मग
करुबांच्या पखंाचा आवाज ऐकला. सवर्शिक्तमान देव बोलू लागताच
होणाऱ्या गडगडाटी आवाजासारखा तोही आवाज प्रचंड होता. बाहेरच्या
अगंणापयर्ंत तो सहज ऐकू येऊ शकत होता. 6करुबांच्या मध्ये
असलेल्या चाकातल्या दरम्यान जाऊन िनखार ेआणण्याची आज्ञा देवाने
तागाचे कपडे घातलेल्या माणसाला िदली. मग तो त्या ढगात िशरला व
एका चाकाजवळ उभा रािहला. 7मग 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.) 9मग तेथे चार चाके
असल्याचे माझ्या लक्षात आले. प्रत्येक करुबाजवळ एक चाक होते. ती
चाके िनतळ तृणमण्याप्रमाणे िदसत होती. 10ती चारही चाके सारखीच
होती. चाकात चाक असल्याप्रमाणे ती िदसत होती. 11ती 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. 14प्रत्येक करुब
दतूाला चार तोंडे होती. पिहले करुबाचे तोंड, दसुर ेमाणसाचे तोंड,
ितसर ेिंसहाचे तोंड व चवथे गरुडाचे तोंड खबार कालव्याजवळच्या
दृष्टान्तात मी पािहलेले प्राणी म्हणजे करुब दतूच होते. 15मग करुब
हवेत उडाले; खबार नदीच्या तीरी पिहला तो हा प्राणी होय. 16आिण
चाकेही त्यांच्याबरोबर वर गेली. जेव्हा करुब पखं पसरुन हवेत उडत,
तेव्हा चाके िदशा बदलत नसत. 17करुब हवेत उडाले, तर चाकेही
उडत. ते िस्थर उभे रािहले, तर चाकेही िस्थर राहात. का? कारण
प्राण्यांचा वारा (शक्ती) त्यांच्यात होता. 18मग परमेश्वराची प्रभा
मिंदराच्या उंबरठ्यावरुन करुबांच्या वर जाऊन थांबली. 19मग
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. 20मग मी खबार कालव्याजवळ इस्राएलच्या
देवाच्या प्रभेखाली पािहलेल्या प्राण्याला ओळखले आिण माझ्या लक्षात
आले की ते प्राणी म्हणजे करुब दतूच होते. 21प्रत्येक प्राण्याला चार
तोंड व चार पखं होते. पखंाखाली मानवी हाताप्रमाणे िदसणारा अवयव
होता. 22खबार 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.
2मग देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ह्या नगरीत दषु्ट बेत करणार े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.”
5मग 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. 6ह्या नगरीत तुम्ही पुष्कळांना ठार केले, रस्ते प्रेतांनी झाकून
टाकले. 7आता 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. 8तुम्ही 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. 10तुम्ही तलवारीने मराल. मी
तुम्हाला इस्राएलमध्येच िशक्षा करीन. म्हणजे तुम्हाला कळेल की िशक्षा
करणारा मीच एक आहे. मीच परमेश्वर आहे. 11हो! ही जागा म्हणजे अन्न
िशजिवण्याचे भांडे होईल. त्यातील मांस तुम्ही असाल. मी तुम्हाला
इस्राएलमध्येच िशक्षा करीन. 12मगच 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.” 13मी 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!” 14पण 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 खर े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. 18आिण 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. 20मग 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.”‘ 21मग देव पुढे म्हणाला, “पण सध्या, त्यांचे मन त्या भयानक,
गिलच्छ मूतीर्ंचेच झाले आहे. त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल िशक्षा केलीच
पािहजे.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला, 22ह्यानतंर करुब दतूांनी
पखं पसरले व ते हवेत उडाले. चाकेही त्यांच्याबरोबर गेली. इस्राएलच्या
देवाची प्रभा त्यांच्यावर होती. 23परमेश्वराची प्रभा वर गेली व ितने
यरुशलेम सोडले. ती क्षणभरच यरुशलेमच्या पूवेर्कडच्या
टेकडीवरथांबली. 24मग 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. 25मी परागदंा झालेल्या लोकांशी बोललो.
परमेश्वराने मला दाखािवलेल्या सवर् गोष्टी मी त्यांना संिगतल्या.
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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. 5लोक 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. 8दसुऱ्या िदवशी सकाळी, परमेश्वर माझ्याशी बोलला. तो म्हणाला,
9 “मानवपुत्रा, तू काय करीत आहेस असे त्या इस्राएलच्या बडंखोर
लोकांनी तुला िवचारले का? 10परमेश्वराने, 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. 12मग
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. 13तो 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. 14मी राजाच्या माणसांना
इस्राएलच्या भोवतालच्या परक्या देशांमधून राहण्यास भाग पाडीन, व
त्याचे सनै्य वाऱ्यावर सोडीन. शत्रूचे सिैनक त्यांचा पाठलाग करतील.
15मग 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.” 17मग 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. 19सामान्य 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.” 21मग 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 येतीलदृष्टान्त खर ेठरतील.’ 24 “ह्या पुढे
इस्राएलला खोटे दृष्टान्त िदसणार नाहीत, हे मात्र अगदी खर ेआहे.

खोटेनाटे सांगणार ेजादगूार तेथे असणार नाहीत. 25का? 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. 26नतंर 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.

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. 3परमेश्वर, 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. 5नगरीच्या 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.” 8पण 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. 9परमेश्वर 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. 11मी 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?” 13परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “मी
तुमच्यावर रागावलो आहे म्हणून मी वादळ उत्पन्न करीन, मुसळधार
पाऊस पाडीन, गारांचा वषार्व करीन आिण तुमचा संपूणर् नाश करीन.
14तुम्ही िं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. 15मी 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
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देता. तुम्ही लोकांना सांगता की ह्या गोष्टीमध्ये तुमच्या आयषु्याचे
िनयतं्रण करण्याची जादचूी शक्ती आहे. स्वत:ला जगिवण्यासाठी तुम्ही
लोकांना अशा रीतीने जाळ्यात पकडता! 19तुम्ही 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. 2मला 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!
4पण 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. 5का? 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. 8मी
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. 9जर
एखाद्या संदेष्ट्याने चुकीचे उत्तर िदले, तर मी, देवाने त्याला
तसेकरण्यास 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. 11का?
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, 12मग
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. 14नोहा,
दानीएल व इयोब हे ितथले असले, आिण तरीसुध्दा मी त्या देशाला
िशक्षा करीन. आपल्या चांगुलपणाने फारतर ते स्वत:चा 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. 16जर नोहा, दानीएल व
इयोब तेथे राहात असते, तर मी त्यांचे रक्षण केले असते. ते ितघे स्वत:
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.
18जर नोहा, दानीएल व इयोब तेथे राहत असते, तर मी त्या ितघा
सज्जानांना वाचिवले असते. ते स्वत:चा 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
स्वत:चे 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. 21मग 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. 22काही 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. 3द्राक्षवेलीच्या

लाकडाचा कशासाठी उपयोग होतो का? नाही. ताटल्या अडकवून
ठेवण्यासाठी त्याच्यापासून खुटं्या बनिवता येतात का? नाही. 4लोक
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. 4यरुशलेम, तू जन्मलीस तेव्हा तुझी नाळ
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कापायला कोणीही नव्हते. कोणीही मीठ टाकून तुला आंघोळ घातली
नाही वा तुला दपुट्यात गंुडाळले नाही. 5यरुशलेम, 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. 8मी तुला पाखरले. तू प्रणयोत्सुक झाली होतीस. म्हणून माझे
वस्त्र तुला लपेटूनमी 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. 10मीतुला उत्तम वस्त्रे व मऊ
चामड्याचे जोडे िदले. तुझ्या डोक्याला तागाचा पट्टा गंुडाळला व तुला
रशेमी ओढणी पांघरली. 11मग मी तुला काही दािगने िदले. तुझ्या
हातात बांगड्या व गळ्यात हार घातला. 12मी तुला नथ, कणर्भूषणे
आिण संुदर मुकुट देऊन सजिवले. 13तू 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! 14तुझ्या 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. 16तुझ्या संुदर
वस्त्रांचा उपयोग तू तुझी पूजास्थाने सजिवण्यासाठी केलास. आिण तेथे
तू वेश्येसारखे वतर्न केलेस. तुझ्याजवळ येणाऱ्या प्रत्येकाच्या तू स्वाधीन
झालीस. 17मग मी तुला िदलेल्या सोन्या चांदीच्या अलकंाराचा उपयोग
तू पुरुषांचे पुतळे बनिवण्यासाठी केलास आिण त्या पुतळ्यांशीही
व्यिभचार केलास. 18संुदर कापड आणून तू त्या मूतीर्ंना कपडे िशवलेस.
मी तुला िदलेले अत्तर आिण धूप तू त्या मूतीर्ंपुढे ठेवलास. 19मी 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. 22तू 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. 25प्रत्येक
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. 26मग 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. 28मग 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. 30तू खूपच दबुर्ल आहेस. म्हणूनच सवर्
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 स्वत:च्या पतीऐवजी परक्यांबरोबर व्यिभचार
करायला आवडतो. 33बहुतेक वेश्या पुरुषांना पसेै देण्यास भाग
पाडतात. पण तूच सवर् िप्रयकरांना पसेै िदलेस. तू व्यिभचारासाठी
तुझ्याकडे बोलिवलेल्या सवर् पुरुषांना पसेै िदलेस. 34तू बहुतेक
वेश्यांच्या अगदी उलट वागलीस. त्या पुरुषांकडून सक्तीने पसेै घेतात,
तर तू तुझ्याबरोबर व्यिभचार करण्यासाठी उलट पुरुषांनाच पसेै देतेस.”
35वारांगने, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐक. 36परमेश्वर, 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. 38मग
मी तुला िशक्षा करीन. खनुी व व्यिभचाराचे पाप केलेल्या स्त्रीप्रमाणे मी
तुला िशक्षा करीन. क्रोधािवष्ट व मत्सरी पतीकडून व्हावी, तशी िशक्षा
तुला होईल. 39मी 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. 40तुला
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. 42मग 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)’ 45तू 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. 46तुझी मोठी बहीण
शोमरोन होय. ती तुझ्या उत्तरलेा ितच्या मुलींबरोबर (गावांसह) राहत
होती. तुझी धाकटी बहीण सदोमही तुझ्या दिक्षणेला ितच्या मुलींसह
(गावांसह) राहत होती. 47 त्यांनी केलेली भयकंर कृत्ये तू केलीसच पण
त्यांच्यापेक्षाही वाईट कृत्ये केलीस. 48मी 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. 50सदोम 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
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तुझा नाश करीन. मी ती शहर ेपुन्हा वसवीन. यरुशलेम, तुलासुध्दा मी
पुन्हा वसवीन. 54मी तुझे सांत्वन करीन. मग तू स्वत: 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. 57तुला िशक्षा होण्याआधी, तुझे शेजारी तुझी थट्टा
करण्याआधी, तू अशी वागलीस. अरामच्या आिण पिलष्ट्यांच्या मुली
आता तुझी चेष्टा करीत आहेत. 58तू केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल तुला द:ुख
भोगलेच पािहजे.” परमेश्वर असे म्हणाला. 59परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील
गोष्टी सांगतो, “तू मला जसे वागवलेस, तसेच मी तुला वागवीन. तू
आपल्या लग्नाचे वचन मोडलेस. आपल्यातील कराराचा मान राखला
नाहीस. 60पण आपण केलेल्या कराराची मला आठवण असेल. मी
तुझ्याबरोबर करार केला होता. आिण तो कायम चालू राहणार आहे.
61मी 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. 62मग मी
तुझ्याबरोबर माझा करार करीन. मग तुला कळेल की मीच परमेश्वर आहे.
63मी 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.
5मग त्या गरुडाने कनानमधील काही बीज (लोक) सुपीक जिमनीत
नदीकाठी पेरले. 6बीज 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. 7मग 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. 8ती 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.”
9परमेश्वर, 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. 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.” 11परमेश्वराचा 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. 13मग 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. 15पण
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?”
16परमेश्वर, 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. 17आिण ि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. 18पण यहूदाच्या राजाला पळून जाता येणार नाही. का?
कारण त्याने कराराकडे दलुर्क्ष केले. नबुखद्नेस्सरला िदलेले वचन त्याने
मोडले.” 19परमेश्वर, माझा प्रभू, अशी प्रितज्ञा करतो, “माझ्या
प्राणाशपथ मी यहूदाच्या राजाला िशक्षा करीन. का? कारण त्याने माझ्या
तािकदींकडे लक्ष िदले नाही. त्याने आमचा करार मोडला. 20मी सापळा
रचीन व त्यात तो पकडला जाईल. मग मी त्याला बाबेलला आणून िशक्षा
करीन. तो माझ्यािवरुद्ध गेला म्हणून मी त्याला िशक्षा करीन. 21मी
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.”
22परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला,“उंच गधंसरुची एक फांदी मी
तोडून घेईन. शेड्याची डहाळी मी घेईन आिण मी स्वत: उंच पवर्तावर ती
लावीन. 23 “मी स्वत:, 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. 3पण परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “माझ्या प्राणांची
शपथ घेऊन प्रितज्ञा करतो की इस्राएलच्या लोकांना ह्यापुढे ही म्हण
खरी वाटणार नाही. 4मी 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. 6तो डोंगरावर जात नाही व खोट्या
देवांना दाखवलेले नवेैद्य खात नाही, इस्राएलमधील अमगंल मूतीर्ची तो
प्राथर्ना करीत नाही. तो शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर व्यिभचार करीत
नाही, आपल्या स्वत:च्या बायकोच्या मािसक पाळीच्या वेळी
ितच्याजवळ जात नाही. 7तो 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. 9तो 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. 11तो मुलगा पुढील वाईट गोष्टी
करत असेल. तो डोंगरावर जाऊन खोट्या देवांना दाखिवलेला नवेैद्य
खात असेल, तो दषु्ट मुलगा शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर, व्यिभचाराचे पाप
करीत असेल. 12तो 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
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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. 15तो डोंगरावर जात नाही व खोट्या देवांचा प्रसाद खात नाही.
तो इस्राएलमधील घाणेरड्या मूतीर्ची कधी प्राथर्ना करीत नाही.
शेजाऱ्याच्या पत्नीबरोबर व्यिभचाराचे पाप करीत नाही. 16तो लोकांचा
फायदा घेत नाही. तो कजर्फेडीनतंर गहण ठेवलेल्या वस्तू कजर्दाराला
परत करतो, भुकेलेल्यांना अन्न देतो, गरजंूना कपडे देतो. 17तो 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.
18वडील 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. 20पाप्यालाच मरण येईल. विडलांच्या पापांबद्दल मुलाला िशक्षा
होणार नाही. तसेच मुलाच्या पापांबद्दल विडलांना िशक्षा होणार नाही.
सज्जनाचा चांगुलपणा फक्त त्याच्या स्वत:चाच 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. 22तर मग देव त्याच्या दषु्कृत्यांचे
स्मरण ठेवणार नाही. तो फक्त त्याचा चांगुलपणाच स्मरले. मग तो माणूस
जगेल.” 23परमेश्वर, 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. 26जर सज्जन
िबघडला व दषु्ट झाला, तर त्याने त्याच्या दषु्कृत्याबद्दल मेलेच पािहजे.
27पण वाईट माणूस सुधारला व सज्जन आिण प्रामिणक झाला, तर तो
त्याचा जीव वाचवील. तो िजवंत राहील. 28तो िकती वाईट होता. हे
त्याचे त्यालाच कळेल व तो माझ्याकडे परत येईल. पूवीर्प्रमाणे वाईट
गोष्टी तो करणार नाही. मग तो जगेल. तो मरणार नाही.” 29इस्राएलचे
लोक म्हणाले, “हे न्याय्य नाही. परमेश्वर, आमचा प्रभू, असा असूच
शकत नाही!” देव म्हणाला, “मी न्यायी आहे तुम्ही लोकच न्यायी नाही
आहात. 30का? 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. 31तुम्ही तयार केलेल्या भयानक गोष्टी (मूतीर्) फेकून द्या.
त्यांच्यामुळेच तुम्ही पाप करण्यास धजावता. तुमचे ह्दयपिरवतर्न व
आत्मपिरवतर्न होऊ द्या. इस्राएलच्या लोकांनो, स्वत:च स्वत:चा मृत्यू
का ओढवून घेता? 32मला 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. 4लोकांनी 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. 6तो तरुण िंसहाबरोबर
िशकारीला गेला. तो, बालवान, तरुण, असा िंसह झाला. तो स्वत:
ि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.
8मग 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. 11मग ितच्या फांद्या खूप वाढल्या. त्या हातातील
काठ्यांप्रमाणे व राजदडंाप्रमाणे झाल्या. 12तो वेल उंचच उंच वाढली.
ितला खूप फांद्या फुटून ती ढगांपयर्ंत पोहोचली. 13पण त्या वेलीला
मुळापासून उपटून फेकून देण्यात आले. पूवेर्कडील उष्ण वाऱ्यांमुळे ितची
फळे वाळली. मजबूत फांद्या मोडल्या, आिण त्या फांद्या आगीत टाकल्या
गेल्या. 14आता 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. 2मग 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, 4मानवपुत्रा, 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 स्वत:ही अमगंळ
होऊ नका, असेही मी त्यांना सांिगतले. मी परमेश्वर तुमचा देव आहे.”
8पण 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. 9पण 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. 10मी
इस्राएलच्या लोकांना िमसरमधून बाहेर आणले. व त्यांना वाळवंटात
नेले. 11मग मी त्यांना माझे कायदे िशकिवले, माझे िनयम घालून िदले.
एखाद्याने ते िनयम पाळल्यास, तो जगेल. 12मी 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. खर ेम्हणजे, ते िनयम अितशय चांगले होते. एखाद्याने ते पाळले
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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, त्यांचा वाळवंटात नाश करण्याचा मी िनश्चय केला.
14पण 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. 15वाळवंटात
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. 17पण मला त्यांची दया
आल्याने मी त्यांचा वाळवंटात संपूणर् नाश केला नाही. 18मी 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. 19मी परमेश्वर आहे,
मीच तुमचा देव आहे. माझे िनयम पाळा. माझ्या आज्ञांचे पालन करा. मी
सांगतो तसे वागा. 20माझ्या 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.
22पण 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 स्वत:च्याच
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. 28पण 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. 29मी 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 स्वत:ला अमगंळ करुन घेतले आहे, गिलच्छ करुन घेतले
आहे, तुम्ही वेश्येप्रमाणे वागला आहात. तुमच्या वाडविडलांनी पूजलेल्या
भयकंर दवैतांसाठी तुम्ही माझा त्याग केला. 31तुम्ही तुमच्या पूवर्जांनी
अपर्ण केलेल्या गोष्टीच आजही दवैताला अपर्ण करीत आहात. तुमच्या
खोट्या देवांना बळी म्हणून तुम्ही स्वत:चीच मुले आगीत टाकीत
आहात. आजसुद्धा तुम्ही त्या घाणेरड्या, अमगंळ देवांबरोबर स्वत:ला
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 स्वत:ची शपथ घेऊन प्रितज्ञा करतो की मी

तुमच्या प्रश्र्नांना उत्तर देणार नाही वा तुम्हाला मागर्दशर्न करणार नाही.
32तुम्हाला 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.” 33परमेश्वर, 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. 34मी 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. 35मी 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. 38माझ्यािवरुध्द गेलेल्या पापी लोकांना तुमच्या
मातृभूमीतून मी हालवीन. ते इस्राएलमध्ये कधीच परत येणार नाहीत.
मगच तुम्हाला मी परमेश्वर असल्याचे पटेल.” 39इस्राएल 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.” 40परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “लोकांनी माझ्या पिवत्र डोंगरावर
इस्राएलच्या उंच पवर्तावर माझी सेवा करण्यासाठी आलेच पािहजे. सवर्
इस्राएलचे लोक त्यांच्या भूमीवर असतील. ते त्यांच्या स्वत:च्या 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. 41मगच 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. 42तुमच्या 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. 44इस्राएल 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. 45मग
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. 48मी, परमेश्वराने, आग
लावली हे सवर् लोकांना समजेल. ती िवझणार नाही.” 49मग 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. 3इस्राएल देशाला सांग ‘परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो
मी तुमच्यािवरुध्द आहे. मी माझी तलवार म्यानातून उपसेन. मी
सज्जनांना व पाप्यांना तुझ्यापासून दरू करीन. 4मी सज्जन माणसांना व
पापी माणसांना तुझ्यापासून तोडीन. मी माझी तलवार म्योनेतून उपसेन
दिक्षणेपासून उत्तरपेयर्ंत सवर् लोकांिवरुद्ध चालवीन. 5मग सगळ्यांना
समजेल की मीच परमेश्वर आहे. मी माझी तलवार म्यानातून उपसली
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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. 7मग 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,
8परमेश्वराचे 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. 10मारण्यासाठी ि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. 13कारण 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. 15ह्दयाचे भीतीने
पाणी होईल. खूप लोक पडतील. नगरीच्या वेशींजवळ, तलवार खूप
लोकांना ठार करील. हो! ती िवजेप्रमाणे तळपेल. लोकाना
मारण्यासाठीच ितला पाणी िदले होते. 16तलवारी, 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.” 18परमेश्वराचे 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. 20तलवार 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. 21बाबेलचा 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.” 24परमेश्वर, 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.
25आिण, इस्राएलच्या दषु्ट नेत्या, तुम्हाला ठार केले जाईल. तुझ्या
िशके्षची वेळ आली आहे, अतं जवळ आला आहे.” 26परमेश्वर, 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. 27मी त्या
नगरीचा संपूणर् नाश करीन. पण योग्य माणूस नवा राजा होईपयर्ंत हे
घडून येणार नाही. मग मी त्याला (बाबेलच्या राजाला) नगरी हस्तगत
करु देईल.” 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.
29तुमचे 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. 30 “तलवार (बाबेल) पुन्हा
म्यानेत ठेवा. बाबेल, तुझ्या जन्मभूमीतच मी तुला न्याय देईन. 31मी
माझ्या राग तुझ्यावर ओतीन. माझा राग गरम वाऱ्याप्रमाणे तुला भाजून
काढील. मी तुला कू्रर माणसांच्याताब्यात देईन. माणसांना ठार मारण्यात
ते तरबेज आहेत. 32तुझी िस्थती सरपणासारखी होईल. तुझे रक्त
जिमनीत मुरले. लोकांना तुझे पूणर्णे िवस्मरण होईल. मी, देव, हे बोललो
आहे!”

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 स्वत:साठी 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. 5जवळचे 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. 7यरुशलेमचे लोक
आई - विडलांचा मान ठेवीत नाहीत. राहणाऱ्या परदेशींयांना ते त्रास
देतात. ते िवधवांना व अनाथांना फसिवतात. 8तुम्ही लोक माझ्या पिवत्र
वस्तंूचा ितरस्कार करता. माझ्या िवश्रांतीच्या खास िदवसांना महत्व देत
नाही. 9यरुशलेमचे 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. 10ह्या
नगरीत, ते विडलांच्या पत्नीबरोबर व्यिभचार करतात. रजस्वला
स्त्रीवरही ते बलात्कार करतात. 11कोणी आपल्या शेजाऱ्याच्या
बायकोबरोबर व्यिभचार करतो, कोणी स्वत:च्या सुनेबरोबर संबधं ठेऊन
ितला अपिवत्र करतो, तर कोणी त्यांच्या विडलांच्या मुलीशी म्हणजेच
स्वत:च्या 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. 14त्यो
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. 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. 15मी तुम्हाला राष्ट्र ां-
राष्ट्र ांमध्ये िवखरुन टाकीन. मी तुम्हाला वेगवेगळ्या देशांत सक्तीने
पाठवीन. ह्या नगरीतील अमगंळ गोष्टींचा मी संपूणर् नाश करीन. 16पण,
यरुशलेम, तू अपिवत्र होशील. इतर राष्ट्र े ह्या घटता पाहतील. मग
तुम्हाला कळून चुकेल की मीच परमेश्वर आहे.” 17परमेश्वराचे शब्द मला
ऐकू आले. तो म्हणाला, 18 “मानवपुत्रा, चांदीच्या तुलनेत कास्य,
लोखडं, िशसे व कथील कवडीमोलाचे आहेत. कामगार चांदी शुद्ध
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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. 20कामगार 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. 21मी माझ्या
रागाच्या अग्नीत तुम्हाला टाकीन. तो फंुकून प्रज्विलत करीन. मग तुम्ही
िवतळू लागाल. 22चांदी 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.” 23मला परमेश्वराकडून संदेश िमळाला तो म्हणाला,
24 “मानवपुत्रा, इस्राएलशी बोल ‘ती शुद्ध नाही’असे ितला सांग. मी त्या
देशावर रागावलो असल्याने, तेथे पाऊस पडणार नाही.
25यरुशलेममधील 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 1बिहणी 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. 7अहलाने स्वत:त्या सवार्ंच्याबरोबर व्यिभचार केला. ते
सवर् अश्शूरच्या सनै्यातील िनवडक सिैनक होते. ितला ते सवर् हवे होते.
त्यांच्या अमंगळ मूतीर्ंबरोबर तीही अमगंळ झाली. 8ह्या 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. 9मी ि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. 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.
13सारख्याच चुका करुन, दोन्ही िस्त्रया, स्वत:च्या 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. 16अहलीबा 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.
20गाढवासारखे 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. 23बाबेलच्या
पुरुषांना िवशेषत: 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. 24ह्या 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. 25मी ि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.” 28परमेश्वराने, 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. 30दसुऱ्या
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. 31तू तुझ्या बिहणीमागून गेलीस आिण ितच्याप्रमाणे
वागलीस. तू ितचा िवषाचा प्याला स्वत:च्या हातात घेतलास, तूच तुझ्या
िशके्षल कारणीभूत आहेस.” 32परमेश्वर, 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. 33तू दारुड्याप्रमाणे झोकांड्या खाशील. तू खूप द:ुखी
होशील. तो िवद्ध्वंस व नाश यांनी भरलेला पेला आहे. तुझ्या बिहणीने
प्यायला, तसाच हा पेला (िशक्षा) आहे. 34तू त्या पेल्यातील िवष
िपशील. तू शेवटचा थेंबसुद्धा िपशील. तू पेला फेकून देशील व त्याचे
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तुकडे तुकडे होतील. तू वेदनेने स्वत:चेच 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.”
36परमेश्वर, 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. 41तुम्ही 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 येणार े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?’ 44पण
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.” 46परमेश्वर, 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. 47मग जमाव त्यांना दगडाने ठेचून मारील. मग
तलवारीने तो त्यांचे तुकडे तुकडे करील त्यांच्या मुलांनाही जमाव मारील
व त्यांची घर ेजाळील. 48अशा रीतीने, ह्या देशावरचा कलकं मी
घालवतो. तुमच्यासारख्या लज्जास्पद गोष्टी न करण्याचा इशारा इतर
िस्त्रयांना िमळेल. 49तुम्ही केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल ते तुम्हाला िशक्षा
करतील. तुमच्या अमगंळ मूतीर्ंची पूजा केल्याबद्दल तुम्हाला िशक्षा
होईल. मग तुम्हाला मीच परमेश्वर व प्रभू असल्याचे कळेल.”

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.’ 3आिण ही गोष्ट
आज्ञा पाळण्यास नकार देणाऱ्यांना (इस्राएलला) सांग त्यांना पुढील गोष्टी
सांग ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो.“‘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. 5ह्यासाठी कळपातील उत्तम जनावर िनवडा. भांड्याखाली
भरपूर लाकडे टाका आिण मांसाचे तुकडे िशजवा. हाडे िशजेपयर्ंत रस्सा
उकळवा.’ 6प्रभू, 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. 7यरुशलेम 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. 8मग 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. 10खूप लाकडे भांड्याखाली सारा व
पेटवा. मांस चांगले िशजवा. त्यात मसाले घाला हाडे जळू द्या. 11मग
ि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.”
15मग 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. 17पण 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.” 18दसुऱ्या िदवशी सकाळी देवाचे म्हणणे मी लोकांना सांिगतले.
त्याच िदवशी संध्याकाळी, माझी पत्नी वारली. दसुऱ्या िदवशी सकाळी
मी देवाने सांिगतल्याप्रमाणे केले. 19मग लोकांनी मला िवचारले, “तू
असे का करीत आहेस? ह्याचा अथर् काय?” 20मग 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. 21तुम्हाला 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. 22पण 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. 23पागोटी बांधा व जोडे घाला. तुमचे द:ुख बाहेर
दाखवू नका. रडू नका. पण तुम्ही तुमच्या पापांमुळे िझजत जाल. तुम्ही
मुकाट्याने एकमेकाजवळ उसासे टाकाल. 24यहेज्केल, 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. 26वाचलेला 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.”

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. 6परमेश्वर असे
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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.” 8परमेश्वर, माझा प्रभू पुढीलप्रमाणे
गोष्टी सांगतो: “मवाब व सेईर (अदोम) म्हणतात ‘यहूदा इतर राष्ट्र ांप्रमाणेच
आहे.’ 9मी मवाबचा खांदा कापीन. देशाला भूषणावह असलेली बेथ-
यिशमोथ, बाल-मौन, िकयार्थाईम ही सीमेवरची शहर ेमी काढून घेईन.
10मग 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. 11मी मवाबला िशक्षा करीन. मग त्यांना
मीच परमेश्वर आहे. हे कळेल.” 12परमेश्वर, 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. 14मी 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.
15परमेश्वर, 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. 17मी त्या
लोकांना िशक्षा करीन. मी सूड घेईन. माझ्या रागाने मी त्यांना धडा
िशकवीन. मग त्यांना ‘मीच परमेश्वर असल्याचे कळेल.”

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. 5मी 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.”
7परमेश्वर, 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.
8नबुखद्नेस्सर 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. 9तट 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. 11बाबेलचा 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. 12नबुखद्नेस्सरचे 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. 13मी तुझे आनदंगान बदं पाडीन. लोकांना पुन्हा कधीही
तुझ्या कडून सांरगंीचे सूर ऐकू येणार नाहीत. 14मी 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. 15परमेश्वर, माझा प्रभु, सोरला म्हणतो, “तुझे लोक जखमी
होतील व मारले जातील तेव्हा तुझे पतन होईल. त्याच्या आवाजाने
भूमध्य सुमुद्राकाठचे देश थर थर कापतील. 16मग 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. 18आता, तू पडताच, समुद्रकाठच्या देशांचा भीतीने
थरकाप उडेल. तू समुद्रिकनारी अनेक वसाहती स्थािपल्यास. तुझा नाश
झाल्यावर, ते सवर् लोक भयभीत होतील.” 19परमेश्वर, 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. 20मी 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. 21तुझी िस्थती
पाहून इतर लोक घाबरतील. तू संपशील. लोक तुला शोधतील, पण तू
त्यांना पुन्हा कधीही सापडणार नाहीस” असे परमेश्वर, माझा प्रभू,
म्हणतो.

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 स्वत:ला
इतकी संुदर समजतेस, की जणू काही सौंदयार्ंची खाणच! तुझ्या
शहराच्या सीमेवर भूमध्य समुद्र आहे. तुझ्या जहाजाप्रमाणे, तुझ्या
कत्यार्ंनी, तुला सौंदयार्ंने पिरपूणर् केले आहे. 5तुझ्या तक्तपोशीसाठी
त्यांनी सनीरच्या सरंुचा उपयोग केला. तुझ्या डोलकाठीसाठी त्यांनी
लबानोनचे गधंसरु वापरले. 6 त्यांनी तुझी वल्ही बाशानमधील अल्लोन
वृक्षापासून बनिवली. त्यांनी तुझ्या डेकवरील खोली िकत्ती बेटावरच्या
बावस लाकडाची बनिवली व ती हिस्तदतंाने सजिवली. 7तुझ्या
ि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. 8सीदोन व अवर्द येथील
लोक तुझ्या नावा वल्हवीत असत. सोर, तुझे सुज्ञ लोक तुझे नावाडी
होते. 9गबालची 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. 11अवार्द 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. 13यावान, तुबाल आिण काळ्या समुद्राजवळचे लोक तुझ्याबरोबर
व्यापार करीत. तुझ्याजवळील वस्तंूच्या मोबदल्यात ते गुलाम व कास्य
देत. 14तोगामार् राष्ट्र ातीललोक तुझ्याबरोबर घोडे, स्वारीचे घोडे व खेचरे
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ह्यांचा व्यापार करीत. 15ददानी लोकसुद्धा तुझ्याशी व्यापार करीत. तू
पुष्कळ िठकाणी तुझ्या वस्तू िवकत होतीस. त्या बदल्यात लोक तुला
हिस्तदतं व टेंबुरणीचे लाकूड देत. 16तुझ्याजवळ 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. 20ददानचा तुझ्याबरोबर खोगीराच्या कापडाचा व रपेट करावयास
लागणाऱ्या घोड्यांचा मोठा व्यापार होता. 21अरबस्तानचा 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. 23हारान, 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. 25ताशीर्शची जहाजे तुझा िवकलेला माल
नेत.“सोर, तू त्या मालवाहू जहाजाप्रमाणे आहेस. संपत्तीने भरलेल्या
समुद्रावरील जहाजाप्रमाणे आहेस. 26तुझ्या 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 बुजिवणार े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. 29जहाजावरील 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. 33तुझे
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. 35समुद्रकाठी राहणाऱ्या लोकांना तुझ्याबाबत धक्का
बसला. त्यांचे राजे फारच घाबरले. त्यांच्या चेहऱ्यावरुनच, त्यांना केवढा
धक्का बसला आहे, ते कळते. 36दसुऱ्या 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”

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. 3तू
स्वत:ला दानीएलापेक्षा बुिद्धमान समजतोस तू सवर् रहस्ये शोधू शकतोस
असे तुला वाटते. 4तू तुझ्या शहाणपणाने व अकलेने स्वत:साठी संपत्ती
गोळा केली आहेस. तुझ्या खािजन्यांत तू चांदी-सोने ठेवले आहेस.
5तुझ्या शहाणपणाने आिण व्यापारामुळे तुझी संपत्ती वाढली आिण
आता तुला त्यांचाच गवर् झाला आहे. 6 “म्हणून परमेश्वर, माझा प्रभू,
पुढील गोष्टी सांगतो:सोर, तू स्वत:ला देवासारखी मसजतेस! 7मी
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. 9माणूस 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! 10परका तुला परदेशीयांसारखेवागवेल आिण
ठार करील. माझ्या आजे्ञमुळे ह्या गोष्टी घडतील.” परमेश्वर, माझा प्रभू,
असे म्हणाला. 11मला 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. 13तू 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. 14तू एक अिभिषक्त करुब होतास
तुझे पखं माझ्या िंसहासनावर पसरत. मी तुला देवाच्या पिवत्र पवर्तावर
ठेवी. तू रत्नांतून िंहडत होतास आिण अग्नीप्रमाणे तळपत होतास. 15मी
तुला िनिर्मले, तेव्हा तू सज्जन व प्रामािणक होतास. पण नतंर तू दषु्ट
झालास. 16तुझ्या 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. 17तुझ्या सौंदयार्ंने
तुला गिर्वष्ठ बनिवले. तुझ्या वभैवाने तुझ्या ज्ञानाचा नाश केला. म्हणून
मी तुला खाली जिमनीवर लोटले. आता इतर राजे तुझ्याकडे डोळे
िवस्फारुन पाहतात. 18तू 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. 19तुझी अशी िस्थती
पाहून इतर राष्ट्र ांतील लोकांना धक्का बसला. तुझ्या बाबतीत जे घडले, ते
पाहून लोक भयभीत होतील. तुझा शेवट झाला!” 20मला परमेश्वराचा
संदेश िमळाला, तो म्हणाला, 21 “मानवपंुत्रा, सीदोनकडे पाहा व
माझ्यावतीने ितच्यािवरुद्ध असलेला संदेश ितला दे. 22सांग, ‘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. 23मी सीदोनला रोगराई व मृत्यू पाठवीन.
शहराबाहेरील तलवार (शत्रूसिैनक) तो मृत्यू आणील. मगच त्यांना कळून
चुकेल की मी परमेश्वर आहे.” 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.” 25परमेश्वर, 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 घर े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.”

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
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जिमनीवर टाकीन. 5 तेथून तुम्हाला कोणी उचलणार नाही वा पुरणार
नाही. मी तुम्हाला पक्षी व िंहस्र पशू यांच्या स्वाधीन करीन. तुम्ही त्यांचे
भक्ष्य व्हाल. 6मगच ि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.
7इस्राएलचे 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. 11कोणी मनुष्य वा प्राणी
िमसरमधून जाणार नाही. 12चाळीस वषेर् कोणीही तेथे राहणार नाही. मी
िमसऱ्यांना इतर राष्ट्र ांत िवखरुन टाकीन. मी त्यांना परदेशात रोवीन.”
13प्रभू, 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 होणार नाही. मी त्याला एवढे लहान करीन की ते दसुऱ्या राष्ट्र ांवर
सत्ता गाजिवणार नाही. 16आिण 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.” 17परागदंा 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.

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.” 3तो

ि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. 6परमेश्वर, 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. 8मी ि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! 10परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणतो
की “िमसरच्या लोकांचा नाश करण्यासाठी मी बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सरचा उपयोग करीन. 11सवर् राष्ट्र ामध्ये, नबुखद्नेस्सर व त्याचे
लोक भयकंर आहेत आिण िमसरचा नाश करण्यासाठी मी त्यांना
आणीन. ते िमसरिवरुद्ध तलवारी उपसतील. ती भूमी प्रेतांनी भरुन
टाकतील. 12मी नाईल नदीला कोरडी करीन आिण ती जागा दषु्टांना
िवकीन. मी, परमेश्वर, सांगतो की “परक्यांकरवी मी ती भूमी ओसाड
करीन.” 13परमेश्वर, 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. 14मी 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. 16मी िमसरला आग
लावीन. सीनला खूप वेदना होतील. सिैनक नो शहरात घुसतील आिण
नोफाला रोज नव्या नव्या अडचणी येतील. 17आवेन व पी बेसेथ येथील
तरुण यदु्धात मारले जातील आिण िस्त्रयांना धरुन नेतील. 18ज्या
ि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. 19अशा रीतीने, मी
िमसरला िशक्षा केल्यावर, त्यांना मी परमेश्वर आहे, हे पटेल.” 20परागदंा
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.” 22परमेश्वर,
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.
23मी िमसरच्या लोकांना राष्ट्र ां-राष्ट्र ांत िवखरुन टाकीन. 24मी
बाबेलच्या राजाचे हात बळकट करीन. मी माझी तलवार त्याच्या हाती
देईन. पण मी फारोचे हात तोडीन. मग तो मरणयातना भोगणाऱ्या
माणसाप्रमाणे आक्रोश करील. 25मी 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. 26मी िमसरी लोकांना इतर राष्ट्र ांत िवखरुन टाकेल
म्हणजे त्यांना मीच परमेश्वर आहे हे कळेल.”

परागदंा काळाच्या अकराच्या वषीर्च्या ितसऱ्या मिहन्याच्या
पिहल्या िदवशी परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. तो
म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा, िमसरचा राजा फारो आिण त्याचे

लोक यांना पुढील गोष्टी सांग:“मोठेपणात तुम्ही कोणासारखे आहात?
3अश्शूर संुदर फांद्या असलेल्या व गदर् छाया असलेल्या लबानोनमधील
उंच गधंसरुसारखा होता. त्याचा शेंडा ढगांना िभडला होता. 4पाण्यामुळे
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. 6सवर् पक्ष्यांनी त्या वृक्ष्याच्या फांद्यांमध्ये आपली घरटी
बांधली. त्याच्या छायेत सवर् प्राण्यांची वीण होई. त्याच्या सावलीला सवर्
मोठी राष्ट्र े राहात. 7वृक्ष 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.
9मी त्याला खूप फांद्या देऊन संुदर बनिवले. मग एदेनमधील म्हणजेच
देवाच्या बागेतील वृक्ष त्याचा द्वेष करु लागले.” 10मग 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
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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. 13आता 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.” 15परमेश्वर, 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. 16मी 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. 17हो! 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.

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 स्वत:ला 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.”
3परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो:“मी पुष्कळ लोकांना एकत्र
जमिवले आहे. आता मी माझे जाळे तुझ्यावर फेकीन. मग ते लोक तुला
आत ओढून घेतील. 4मग 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. 5मी तुझ्या मृत शरीराचे
तुकडे पवर्तावर फेकीन आिण त्या तुकड्यांनी दऱ्या भरुन टाकीन. 6मी
तुझे रक्त डोंगारांवर ओतीन. ते जिमनीत मुरले. नद्याही रक्ताने भरतील.
7मी तुला अदृश्य करीन. मी आकाश झाकीन व तार ेिनस्तेज करीन. मी
सूयार्ला ढगाने झाकीन. आिण चंद्रप्रकाश पडणार नाही. 8तुझ्यावर
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. 10तुझ्याकडे 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.” 11का? कारण परमेश्वर, माझा प्रभू. पुढील गोष्टी सांगतो:
“बाबेलच्या राजाची तलवार तुमच्यावर उपसली जाईल. 12लढाईत,
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.
14मी ि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. 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.
17परागदंा 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. 23अश्शुरच्या
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. 27पण 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 स्वत:ची अप्राितष्ठाही स्वत:बरोबर 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.

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. 3पहारकेऱ्याने
शत्रूसिैनकांस येताना पािहल्यास, तो तुतारी फंुकून लोकांना सावध
करतो. 4जर लोकांनी तुतारीचा आवाज ऐकूनही त्याकडे दलुर्क्ष केले,
तर शत्रू त्यांना पकडतील व कैदी म्हणून घेऊन जातील. अशा वेळी
मृत्यूला ज्याचा तोच जबाबदार असेल. 5जर एखाद्याने तुतारीचा
आवाज ऐकूनही दलुर्क्ष केले. तर त्याच्या मृत्यूची जबबादारी त्याची
त्याच्यावरच असेल. तो जर तुतारीच्या आवाजाने सावध झाला असता,
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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. 8मी 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.
9पण तू त्या पाप्यास सावध करुन कुमागर् सोडून सन्मागर् धरण्यास
सांिगतलेस आिण त्याने ह्यास नकार िदला, तर तो माणूस त्याच्या
पापामुळे मरले. पण तू वाचशील. 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. 18जर सज्जन सत्कृत्ये सोडून दषु्कृत्ये करु लागला, तर त्याच्या
पापामुळे तो मरले. 19आिण जर दषु्टाने पाप करण्याचे सोडून िदले, तो
चांगले जीवन जगू लागला, प्रामािणक झाला, तर तो जगेल. 20पण मी
न्यायी नाही असे तुम्ही अजूनही म्हणता. पण मी तुम्हाला सत्य सांगत
आहे. इस्राएलच्या लोकांनो, प्रत्येकाच्या कमार्ंचा मी न्याय करीन.”
21परागदंा 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.” 22तो 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. 23मग 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? 26तुम्ही तुमच्या स्वत:च्या
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. 28मी 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. 33पण तू गात
असलेल्या गोष्टी खरोखरच घडतील. मगच लोकांना कळेल की
त्यांच्यामध्ये खरोखरच एक संदेष्टा राहात होता.”

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
स्वत:च फक्त चरत आहात. त्यामुळे तुमचे वाईट होईल. तुम्ही कळपाला
खायला का घालत नाही? 3तुम्ही धष्टपुष्ट मेंढ्या खाता, त्यांच्या
लोकरीचा उपयोग स्वत:ला कपडे करण्याकिरता करता. तुम्ही धष्टपुष्ट
मेंढ्या मारता. पण कळपाला खायला घालीत नाही. 4तुम्ही 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. 6माझा 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 स्वत:ची पोटे भरली.
त्यांनी माझ्या कळपाला खाऊ घातले नाही.” 9 तेव्हा, मेंढपाळांनो,
परमेश्वराचे म्हणणे ऐका. 10परमेश्वर म्हणतो, “मी त्या मेंढपाळांच्यािवरुद्ध
आहे. मी माझ्या मेंढ्या त्यांच्याकडून परत मागीन. मी त्यांच्यावर
तोंडसुख घेईन. ह्यापुढे ते माझे मेंढपाळ असणार नाही. मग ते स्वत:च्या
तंुबड्या भरु शकणार नाहीत. आिण त्यांच्यापासून मी माझ्या कळपाला
वाचवीन. मग माझ्या मेंढ्या त्यांचे भक्ष्य होणार नाहीत.” 11परमेश्वर,
माझा प्रभू, म्हणतो, “मी स्वत:च त्यांचा मेंढपाळ होईन. मी माझ्या
मेंढ्यांचा शोध घेईन. मी त्यांच्यावर लक्ष ठेवीन. 12मेंढपाळ 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
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असलेल्या सवर् िठकाणी चरु देईन. 14मी त्यांना चांगल्या कुरणांत नेईन.
इस्राएलच्या डोंगरावरील उंच िठकाणी त्या जातील. तेथे चांगल्या
डोंगरावरील उत्तम िहरवळीवर त्या चरतील. 15हो! 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.”
17परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, तू माझ्या कळपा “मी
माझ्या कळपातील मेंढ्या - मेंढ्यात, एडका व बोकड ह्यांच्यात
न्यायिनवाडा करीन. 18सुपीक 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?
19तुमच्या पावलांनी, िचरडलेले गवत आिण ढवळलेले पाणी, माझ्या
कळपाने प्यायलेच पािहजे.” 20 म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू, त्यांना
म्हणतो, “मी स्वत: लठ्ठ मेंढी आिण बारीक मेंढी ह्यांच्यात िनवाडा करीन.
21तुम्ही 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. 23मग मी
त्यांच्यावर एक मेंढपाळ नेमीन. माझा सेवक दावीद, ह्याला मी मेंढपाळ
म्हणून नेमीन. तो त्यांना खायला घालील व त्यांच्या मेंढपाळ होईल.
24मग 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. 26माझ्या 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. 28यापुढे इतर राष्ट्र ांकडून ते प्राण्याप्रमाणे पकडले जाणार
नाहीत. िंहस्र पशू त्यांना खाणार नाहीत. ते सुखरुप राहतील. त्यांना
कोणीही घाबिरणार नाही. 29जी 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. 30मग
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. 31तुम्ही माझी मेंढरे
आहात, माझ्या कुरणातील मेंढर ेआहात. तुम्ही फक्त माणसे आहात
आिण मी तुमचा देव आहे.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

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. 4तुझ्या गावांचा मी नाश करीन. तू ओसाड होशील.
मग तुला कळून चुकेल की मी परमेश्वर आहे. 5का? 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. 9मी तुला कायमचा ओसाड
करीन. तुझ्या शहरांतून कोणीही राहाणार नाही. मग तुला पटेल की मीच
परमेश्वर आहे.” 10तू म्हणालास “ती दोन राष्ट्र े (इस्राएल व यहूदा) माझी
होतील आम्ही त्यांना आमच्या मालकीची करु.”पण परमेश्वर ितथे होता.
11आिण 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. 12मग 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.’ 13तुला गवर् झाला होता आिण तू माझ्यािवरुद्ध
बोललास. तू अनेक वेळा माझ्यािवरुद्ध बोललास, आिण मी खरचे
सांगतो की मी प्रत्येक शब्द ऐकला.” 14परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो,
“मी तुझा नाश केल्यावर सवर् जगाला आनदं होईल. 15इस्राएलचा 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.”

“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 स्वत:साठी 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, झरे
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. 9मी तुमच्याबरोबर आहे. मी तुम्हाला
मदत करीन. लोक तुमच्या जिमनीची मशागत करतील, बी पेरतील.
10तुमच्यावर खूप लोक राहतील. सवर् इस्राएल लोक तेथे राहतील.
शहर ेलोकांनी गजबजील. नाश झालेली िठकाणे पुन्हा नव्यासारखी
उभारली जातील. 11मी 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. 12हो! मी
लोकांना माझ्या माणसांना, हे इस्राएल तुझ्यावरुन चालायला लावीन. ते
तुला स्वीकारतील आिण तू त्यांचा होशील, तू पुन्हा त्यांना अपत्यहीन
करणार नाहीस.” 13परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “इस्राएल
देश, लोक तुझ्यािवषयी वाईट बोलतात. ते म्हणतात की तू तुझ्या
लोकांचा नाश केलास, तू मुले दरू नेलीस. 14ण 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. 16मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले,
तो म्हणाला, 17 “मानवपुत्रा, इस्राएलचे लोक त्यांच्या स्वत:च्या 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. 19मी 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
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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. 23मी 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 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. 25मग 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. 27मी माझा आत्मा
तुम्हाला देईन. मग तुम्ही बदलाल व माझे िनयम पाळाल. काळजीपूवर्क
माझ्या आज्ञा पाळाल. 28मग 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. 30मी तुमच्या फळबागाचे आिण शेतांचे उत्पादन
वाढवीन मग तुम्हाला कधीही परक्या देशात भुकेने व्याकूळ होऊन
लिज्जत व्हावे लागणार नाही. 31तुम्ही केलेल्या वाईट गोष्टी तुम्हाला
आठवतील. त्या गोष्टी चांगल्या नव्हत्या, हे तुम्हाला स्मरले. मग तुम्ही
केलेल्या पापाबद्दल आिण भयानक कृत्यांबद्दल स्वत:चाच ितरस्कार
कराल.” 32परमेश्वर, 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.” 33परमेश्वर, 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.
34जी भूमी, ितच्या जवळून जाणाऱ्या प्रत्येकाला, भग्नावशेषांच्या
िढगाप्रमाणे िदसत होती, तीच मशागत केल्याप्रमाणे िदसेल. 35वाटसरु
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.” 37परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो,
“इस्राएलचे लोक मला त्यांच्याकिरता पुढील गोष्टी करण्यास सांगतील:
त्यांची संख्या मी पुष्कळ मोठी करावी. त्यांना मेंढ्यांच्या कळपाप्रमाणे
करावे. 38यरुशलेमच्या 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.”

परमेश्वराचे सामथ्यर् माझ्यावर आले. परमेश्वराच्या आत्म्याने
मला गावातून उचलून दरीच्या मध्यभागी आणून ठेवले. ती
दरी मृतांच्या हाडांनी भरलेली होती. 2दरीत जिमनीवर

पुष्कळ हाडे पडलेली होत. त्यामधून परमेश्वराने मला चालायला लावले.
ती हाडे अगदी सुकलेली असल्याचे मी पािहले. 3मग, परमेश्वर, माझा
प्रभू, मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ही हाडे िजवंत होऊ शकतील का?”मी
उत्तरलो, “परमेश्वर देवा, ह्याचे उत्तर फक्त तुलाच माहीत आहे.”
4परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “माझ्यावतीने त्या हाडांशी बोल.
त्यांना सांग ‘सुक्या हाडांनो, परमेश्वराचे म्हणणे ऐका. 5परमेश्वर, माझा
प्रभू, तुम्हाला पुढील गोष्टी सांगतो: मी तुमच्यात प्राण िनमार्ण करीन मग

तुम्ही िजवंत व्हाल. 6मी 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.”
7मग मी परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे, त्याच्यावतीने हाडांशी बोललो.
माझे बोलणे सुरु असतानाच, मला मोठा आवाज ऐकू आला. हाडांचा
खळुखळुाट झाला. ती एकमेकांना जोडली गेली. 8माझ्या डोळ्यासमोर
हाडांवर स्नायू, मांस व कातडे चढले. पण ती शरीर ेहालली नाहीत.
कारण त्यांत प्राण नव्हता. 9मग 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.” 10मग मी परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे
वाऱ्याशी बोललो. मग मृत शरीरांत जीव आला. ती िजवंत होऊन उभी
रािहली ते पुष्कळ लोक होते. ते मोठे सनै्यच होते. 11मग 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. 13माझ्या
माणसांनो, मी कबरी उघडून तुम्हाला त्यातून बाहेर काढल्यावर त्यांना
कळेल की मीच परमेश्वर आहे. 14मी तुमच्यात माझा आत्माओतीन.
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. 15मला परमेश्वराचे शब्द पुन्हा ऐकू आले. तो
म्हणाला, 16 “मानवपुत्रा, एक काठी घे आिण ितच्यावर पुढील संदेश
िलही. ‘ही काठी यहूदा आिण त्याचे िमत्रइस्राएलचे लोक यांच्या
मालकीची आहे.’ मग दसुरी काठी घेऊन ितच्यावर िलही ‘ही एफ्राईमची
काठी योसेफ व त्याचे िमत्र इस्राएलचे लोक यांच्या मालकीची आहे.’
17मग 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. 21लोकांना 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.
22इस्राएलच्या 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 स्वत:ला 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. 25माझा 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. 26मी
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. 28मग इतर 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.”

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
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सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, ‘गोग तू मेशेख व तुबाल यांचा अती
महत्वाचा नेता आहेस. पण मी तुझ्यािवरुद्ध आहे. 4मी 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. 5पारस, कूश व पुट ह्यांचे
सिैनकही त्यांच्याबरोबर असतील. 5पारस, 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 स्वत:
आिण तुम्हाला येऊन िमळालेली सनै्य ह्यांनी तयार राहा. तुम्ही लक्ष ठेवा
आिण हुशार राहा. 8पुष्कळ 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. 9पण 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.”
10परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “त्या वेळी तुझ्या मनात एक
कल्पना येईल, तू एक दषु्ट बेत आखू लागशील. 11तू 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. 12मी 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, गुरढेोर े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. 15तू 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.” 17परमेश्वर, 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.”
18परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणाला, “त्या वेळी गोग इस्राएलच्या िवरुद्ध
लढण्यास येईल आिण मी माझा क्रोध प्रकट करीन. 19माझ्या 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.” 21परमेश्वर, 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. 22मी रोगराई व मृत्यू ह्याद्वारे
गोगला िशक्षा करीन. गोग व पुष्कळ राष्ट्र ांतून गोळा झालेल्या त्याच्या
सनै्यावर गारा, आग व गधंक ह्यांचा वषार्व करीन. 23मग 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.”

“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. 2मी तुला पकडून परत आणीन. अती उत्तरकेडून मी
तुला परत आणीन. इस्राएलच्या पवर्ंतांशी लढण्यासाठी मी तुला परत
आणीन. 3पण मी तुझ्या डाव्या हातातील धनुष्य व उजव्या हातातील
बाण खाली पाडीन. 4तू इस्राएलच्या पवर्तांत मारला जाशील. लढाईत
तू, तुझे सनै्य आिण तुझ्याबरोबरची राष्ट्र े यांना ठार मारले जाईल. मी
तुला मांसभक्षक पक्ष्यांचे व िंहस्र प्राण्याचे भक्ष्य करीन. 5तू 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. 7इस्राएलच्या 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. 8ती 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. 12भूमी शुद्ध करण्यासाठी, इस्राएलच्या लोकांना, सात
मिहने त्यांना पुरावे लागेल. 13सामान्य लोक त्या शत्रू सिैनकांना
पुरतील. मी ज्या िदवशी गौरिवला जाईन, त्या िदवशी इस्राएलच्या
लोकांची कीतीर् होईल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला. 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.
16मृतांच्या त्या गावाला हमोनाअसे नाव िदले जाईल. अशा प्रकार ेते
देश शुद्ध करतील.” 17परमेश्वर, 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. 18शिक्तशाली सिैनकांचे मांस तुम्ही खाल. जागाितक नेत्यांचे
रक्त तुम्ही प्याल. ते एडके, मेंढ्या, बोकड व बाशानमधील पुष्ट
बलैांसारखे आहेत. 19तुम्हाला हवी तेवढी चरबी तुम्ही खाऊ शकाल.
पोट भरपेयर्ंत रक्त तुम्ही प्याल. तुम्ही मी मारलेल्या बळीला खाल व
त्याचे रक्त प्याल. 20माझ्या 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
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द्यायला लागतील. त्या शत्रूिवरुद्ध वापरलेले माझे सामथ्यर् ते पाहतील.
22मग त्या िदवसापासून, इस्राएलच्या लोकांना मीच त्यांचा परमेश्वर देव
असल्याचे समजून येईल. 23आिण 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 स्वत:ला 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. 26पूवीर् माझ्या िवरुद्ध
केलेल्या दषु्टाव्याची लोकांना लाज वाटेल. ते माझ्यािवरुद्ध गेले ते सवर्
िवसरतील. ते त्यांच्या देशात सुरिक्षतपणे राहतील. त्यांना कोणीही
घाबरिवणार नाही. 27इतर 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.
29इस्राएलच्या लोकांमध्ये मी माझा आत्मा ओतीन आिण त्या नतंर मी
कधीच माझ्या लोकांपासून दरू जाणार नाही.” परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने,
ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

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. 2दषु्टान्तात देवाने मला इस्राएल देशात नेले. मला त्याने
खूप उंच पवर्ताजवळ ठेवले. त्या पवर्तावर गावासारखे िदसणार ेबांधकाम
होते. ते दिक्षणेकडे होते. 3परमेश्वराने मला तेथे आणले. तेथे एक माणूस
होता. तो चकाकी िदलेल्या काशाप्राणे होता. त्याच्या हातात मोजमापाची
सुती पट्टी व मापदडं होता. तो प्रवेशद्वाराजवळ उभा होता. 4तो 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.” 5मिंदरच्या 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. 6मग 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. 7चौकीदाराची 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.
8मग त्या माणसाने द्वारमडंप मोजला. 9तो 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. 10दाराच्या 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 13हात लांब होती. 12प्रत्येक 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.
13माणासने एका खोलीच्या छतापासून दसुऱ्या खोलीच्या छतापयर्ंतचे
दाराचे मोजमाप केले. प्रत्येक दार दसुऱ्या दाराच्या बरोबर समोर होते. ते
एका दारापासून दसुऱ्या दारापयर्ंत 25हात (43फूट 9 इचं) भरले.
14 त्या माणसाने बाजूच्या िंभतीचे के्षत्रफळ काढले. ह्यामध्ये
पटांगणातील द्वारमडंपाच्या बाजूच्या िंभतींचाही समावेश होता. एकंदर
के्षत्रफळ साठ हात होते. 15द्वारमडंप बाहेरच्या बाजूपासून आतल्या
बाजूपयर्ंत 50 हात (87फूट 6 इचं) होता. 16चौकीदाराच्या खोल्या,

बाजूच्या िंभती आिण द्वारमडंप ह्यांच्यावर लहान लहान िखडक्या होत्या.
िखडक्यांचा रुद भाग प्रवेशद्वाराकडे होता. प्रवेशद्वारच्या दोन्ही बाजूच्या
िंभतींवर खजुराची झाडे कोरलेली होती. 17मग त्या माणसाने मला
बाहेरच्या पटांगणात आणले. तेथे पटांगणाच्या सवर् बाजंूना खोल्या व
फरसबदंी होती. फरसबदंीपुढे तीस खोल्या होत्या. 18फरसबदंी
दारांच्या लांबी इतकीच रंुद होती. ती प्रवेशद्वाराच्या आतल्या बाजूच्या
शेवटापयर्ंत होती. ही खालची फरसबदंी होय. 19मग त्या माणसाने
खालच्या दाराच्या आतील बाजूपासून पटांगणाच्या बाहेरच्या
िंभतीपयर्ंतचे माप घेतले. ते 100 हात (175फूट) पूवेर्ला आिण 100
हात उत्तरलेा असे भरले. 20बाहेरच्या 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 25हात रंुद होते. 22पूवेर्कडे 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. 23आतल्या पटांगणाला
उत्तरचे्या बाजूकडील दारासमोर एक दार होते. ते पूवेर्च्या दाराप्रमाणे
होते. त्या माणसाने एका दरापासून दसुऱ्या दारापयर्ंतचे अतंर मोजले. ते
100 हात (175फूट) होते. 24मग 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. 25दार, त्याचा द्वारमडंप ह्यांना इतर
दारांप्रमाणेच िखडक्या होत्या. दार 50 हात लांब व 25हात रंुद होते.
26दारापयर्ंत सात पायऱ्या होत्या. त्याचा द्वारमडंप आतल्या बाजूला
होता. त्याच्या िंभतींवर प्रत्येक द्वारमडंप आतल्या बाजूला होता. त्याच्या
िंभतींवर प्रत्येक बाजूला एक खजुरीचे झाड कोरलेले होते. 27आतल्या
पटांगणाच्या दिक्षणेला एक दार होते. दिक्षणेकडील दारांमधील अतंर त्या
माणसाने मोजले. ते 100 हात (175फूट) होते. 28मग त्या माणसाने
मला दिक्षणेकडील दारातून आतल्या अगंणात आणले. दिक्षणेकडचे दार
इतर दारांच्याच मापाचे होते. 29दिक्षणेकडच्या दाराजवळच्या खोल्या,
बाजूच्या िंभती आिण द्वारमडंप इतर दारांप्रमाणेच होते. दाराच्या व
द्वारमडंपाच्या सभोवताली िखडक्या होत्या. दार 50 हात (87फूट 6
इचं) लांब व 25हात (43फूट 9 इचं) रंुद होते. त्यांच्या सवर् बाजंूनी
द्वारमडंप होते. 30द्वारमडंप 25हात (43फूट 9 इचं) रंुद आिण 5 हात
लांब होता. 31दिक्षणेच्या 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. 33पूवेर्च्या दाराकडील खोल्या
बाजूच्या िंभती व द्वारमडंप इतर दारांप्रमाणेच त्यांच्याच मापाचे होते.
दाराच्या व द्वारमडंपाच्या सभोवताली िखडक्या होत्या. पूवेर्कडील दार
50 हात (87फूट 6 इचं) लांब व 25हात (43फूट 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. 35मग 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 (87फूट 6 इचं) लांब व 25हात (43फूट 9 इचं) रंुद
होते. 37आिण त्याचा द्वारामडंप बाहेरच्या पटांगणाच्या जवळ असलेल्या
दाराच्या शेवटाला होता. दाराच्या दोन्ही िंभतीवर खजुरीच्या झाडांचे
कोरीवकाम होते. िजन्याला प्रवेशद्वाराकडे जाणाऱ्या आठ पायऱ्या होत्या.
38ह्या प्रवेशद्वारच्या द्वारमडंपापाशी दार असलेली एक खोली होती. ह्या
खोलीत, याजक बळी देण्यासाठी आणलेल्या प्राण्यांना धुवत असत.
39द्वारमडंपाच्या प्रत्येक बाजूला दोन टेबले होती. त्यावर होमापर्ण,
पापापर्ण व दोषापर्ण यांसाठी आणलेले प्राणी मारीत असत.
40द्वारमडंपाच्या बाहेर, उत्तरचे्या दाराच्या तोंडापाशी, दोन टेबले होती.
द्वारमडंपाच्या दसुऱ्या बाजूलाही दोन टेबले होती. 41चार टेबले
िंभतीच्या आत होती. व चार बाहेर होती. एकूण तेथे आठ टेबले होती.
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ह्यावर याजक बळी देण्यासाठी आणलेल्या प्राण्यांना मारीत असत.
42होमापर्णासाठी 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.
43सवर् मिंदरात 3 इचं लांबीचे आकडे िंभतीवर बसिवलेले होते. अपर्ण
करण्यासाठी आणलेले मांस टेबलावर होते. 44आतल्या अगंणाच्या
दाराच्या बाहेरच्या बाजूला दोन खोल्या होत्या. एक उत्तरचे्या दारालगत
होती. ितचे तोंड दिक्षणेकडे होते. दसुरी दिक्षणेकडे होती. ितचे तोंड
उत्तरकेडे होते. 45तो माणूस मला म्हणाला, “दिक्षणेकडे तोंड असलेली
ही खोली मिंदरात सेवा करण्याच्या कामावर असलेल्या याजकाकिरता
आहे. 46पण 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 (175फूट)
लांब व 100 हात (175फूट) रंुद होते. वेदी मिंदराच्या समोर होती.
48मग 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
14हात होते. 49द्वारमडंप 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.

त्या माणसाने मला मिंदराच्या पिवत्र स्थानात आणले. त्यांने
खोलीच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभतींचे मोजमाप घेतले. ते प्रत्येक
बाजूला 6हात (10 फूट 6 इचं) जाड होते. 2दार 10 हात

(17फूट 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 (35फूट) रंुद होती. 3मग 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. 4मग त्या माणसाने दालनाची लांबी मोजली. ती 20 हात
(35फूट) लांब व 20 हात (35फूट) रंुद होती. मधल्या दालनात प्रवेश
करण्याआधी तो मला म्हणाला, “ही सवार्ंत पिवत्र जागा आहे.” 5मग
त्याने मिंदराच्या िंभतीचे मोजमाप घेतले. ती 6हात 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. 7ह्या 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. 8मिंदराच्या सवर् बाजंूनी फरसबदंी पाया
असल्याचे मला िदसले. बाजूला खोल्यांचा पाया संपूणर् एक पट्टी (10
फूट 6 इचं) उंच होता. 9बाजूच्या खोल्यांनी बाहेरची िंभत 5 हात (8
फूट 9 इचं) जाड होती. 10बाजूच्या खोल्या आिण याजकाच्या खोल्या
ह्याच्यामध्ये मोकळी जागा होती. ती मिंदराच्या सवर् बाजंूनी 20 हात
(35फूट) एवढी होती. 11बाजूच्या खोल्यांची दार ेफरसबदंीवर उघडत.
हा फरसबदंी पाया िंभतीचा भाग नव्हता. एक दार उत्तरकेडे तर दसुरे
दिक्षणेकडे होते. फरसबदंी पाया सवर् बाजंूनी 5 हात (8 फूट 9 इचं) रंुद
होता. 12मिंदराच्या 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 (175फूट इचं) लांब
होती. 13मग त्या माणसाने मिंदराचे मोजमापे केले. मिंदराची 100 हात
(175फूट) लांबी होती. िंभतीसकट इमारत आिण अगंण ह्यांची लाबीही
100 हात (175फूट) होती. 14मिंदराची पूवेर्कडची समोरची बाजू आिण
अगंण 100 हात (175फूट) रंुद होते. 15मिंदराच्या िपछाडीला
आरक्षीत जागेत असलेल्या इमारतीचे तोंड पटांगणाकडे होते. ह्या
इमारतीची आिण ितच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभतीची लांबी त्या माणसाने
मोजली. ती 100 हात (175फूट) भरली. सवार्ंत पिवत्र गाभारा, पिवत्र

जागा आिण आतल्या पटांगणाकडे उघडणारा द्वारमडंप ह्याच्या िंभतींना
16लाकडी तक्तपोशी होती. सवर् िखडक्या व दारांना लाकडी चौकटी
होत्या. दाराजवळ मिंदरात, जिमनीपासून िखडक्यांपयर्ंत लाकडी
तक्तपोशी होती. दाराच्या वरच्या िंभतींनाही अशी तक्तपोशी होती.
17आतल्या 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. 20मधल्या दालनाच्या
(पिवत्र गाभाऱ्याच्या) सवर् िंभतींवर जिमनीपासून दाराच्या वरच्या
भागापयर्ंत करुब देवदतू व खजुरीची झाडे कोरलेली होती. 21पिवत्र
गाभाऱ्याच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभती चौकोनी होत्या. 22सवार्ंत 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 दार ेहोती. 24प्रत्येक दरवाजा दोन लहान दारांचा
बनलेला होता. प्रत्येक दरवाज्याला दोन झुलती दार ेहोती. 25इतर
िं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.

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. 3ह्या 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. 4इमारतीचे प्रवेशद्वार ेउत्तरकेडे असले तरी, 10 हात रंुदीचा
आिण 100 हात लांबीचा रस्ता इमारतीच्या दिक्षणेकडून गेला होता.
5ह्या इमारतीच्या सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील खोल्या, मधल्या व
खालच्या मजल्यावरील खोल्यांपेक्षा अरंुद होत्या, कारण सज्जाने बरीच
जागा व्यापलेली होती. 6तीन मजल्यावर खोल्या होत्या. बाहेरच्या
पटांगणाप्रमाणे त्यांना खांब नव्हते. म्हणून सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील
खोल्या मधल्या व खालच्या मजल्यावरील खोल्यांच्या काहीशा मागे
होत्या. 7बाहेरच्या बाजूला, खोल्यांना समांतर अशी िंभत होती. ती
बाहेरच्या पटांगणापयर्ंत गेली होती. ती खोल्यांच्या समोर होती. ितची
लांबी 50 हात (87 फूट 6 इचं) होती. 8बाहेरच्या पटांगणात असलेल्या
खोल्या 50 हात (87 फूट 6 इचं) लांबीच्या होत्या. मिंदराच्या बाजूची,
इमारतीची एकूण लांबी 100 हात होती. 9ह्या खोल्यांच्या खाली,
पश्र्िचमेला, बाहेरच्या िंभतीच्या सुरवातीला, बाहेरच्या पटांगणातून
पूवेर्च्या बाजूला येण्यासाठी एक दार होते. 10दिक्षणेला, मिंदराच्या
अगंणासमोर आिण मिंदराच्या िंभतीच्या बाहेरच्या बाजूला खोल्या
होत्या. 11ह्या 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. 12दिक्षणेकडच्या खोल्यांखाली, पूवेर्ला
उघडणार ेदार होते. त्या दारातून लोकांना िंभती लगतच्या उघड्या
रस्त्यावरुन आत येता येत असे. दारांच्या पलीकडे िवभागणारी िंभत
होती. 13तो 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.
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14याजक 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.” 15आतील मिंदराच मोजमाप करुन झाल्यावर त्या
माणसाने मला पूवेर्कडच्या दारातून बाहेर आणले. त्यांने सवर् बाजंूनी
बाहेरच्या पटांगणाचे मोजमाप केले. 16मोजपट्टीने 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.
19मग 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.

पूवेर्कडे तोंड असलेल्या दाराजवळ त्या माणसाने मला नेले.
2पूवेर्कडून तेथे इस्राएलच्या देवाची प्रभा फाकली.
समुद्राच्या गजर्नेप्रमाणे देवाचा आवाज प्रचंड होता. त्याच्या

प्रभेने भूमी उजळली होती. 3मी खबार कालव्याजवळ पािहलेल्या
दृष्टान्तासारखाच हा दृष्टान्त होता मी जिमनीला डोके टेकवून नमस्कार
केला. 4परमेश्वराची प्रभा पूवेर्च्या दारातून मिंदरात आली. 5मग
वाऱ्यानेमला उचलले आिण आतल्या अगंणात आणले. मिंदर
परमेश्वराच्या प्रभेने भरुन गेले. 6मिंदराच्या आतून कोणीतरी माझ्याशी
बोलत असल्याचे मला जाणवले. तो माणूस माझ्या शेजारीच बोलत
असल्याचे मला जाणवले. तो माणूस माझ्या शेजारीच उभा होता.
7मिंदरातील 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. 8माझ्या 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. 9आता 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.
11मग त्यांना, स्वत: 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. 12मिदराचा िनयम
पुढीलप्रमाणे आहे पवर्तमाथ्यावरची सवर् जागा अती पिवत्र आहे. हा
मिंदराचा िनयम आहे. 13 “लांब मोजपट्टीचाउपयोग करुन, हाताच्या
मापात, वेदीची मापे पुढीलप्रमाणे आहेत. वेदीच्या तळाला सवर् बाजंूनी
पन्हळ होती. ती 1 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. 14जिमनीपासून 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 रंुदी12 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.” 18मग 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. 19सादोक 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. 21मग 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. 24तू हे परमेश्वराला अपर्ण करशील. याजक त्यावर मीठ
टाकतील. मग ते त्यांना होमापर्ण म्हणून अपर्ण करतील. 25तू सात
िदवस, पापापर्ण म्हणून रोज एक बोकड, एक गोऱ्हा व एक मेंढा
अपर्णासाठी तयार ठेवशील. गोऱ्हा व मेंढा हे िनदोर्ष असले पािहजेत.
26सात ि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.

नतंर त्या माणसाने मला परत, पूवेर्कडे तोंड असलेल्या,
बाहेरच्या प्रवेशद्वारापाशी आणले. आम्ही प्रवेशद्वारा बाहेर
होतो व ते बदं होते. 2परमेश्वर 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. 3लोकांचा राजा बधंुत्वदशर्क पदाथर् परमेश्वराबरोबर खाताना या
प्रवेशद्वारात बसेल. प्रवेशद्वाराजवळच्या द्वारमडंपातून तो ये-जा करील.”
4मग त्या माणसाने मला उत्तरकेडच्या दारातून मिंदरासमोर आणले. मी
पािहले तर काय, परमेश्वराची प्रभा, परमेश्वराच्या मिंदरात, पसरत होती.
मी जिमनीला डोके टेकवून नमस्कार केला. 5परमेश्वरा 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. 6मग 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.
7ज्यांची 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. 8माझ्या पिवत्र वस्तंूची तुम्ही काळजी
घेतली नाही. माझ्या पिवत्र जागेची जबाबदारी तुम्ही परक्यांवर टाकली.”
9परमेश्वर, 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.
10भूतकाळात, इस्राएलने जेव्हा माझ्याकडे पाठ िफरवीली, तेव्हा
लेवींनी मला सोडले. आपल्या मूतीर्ना अनुसरण्यासाठी, इस्राएलने माझा
त्याग केला. लेवींच्या पापाबद्दल लेवींना िशक्षा होईल. 11माझ्या 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. 12पण 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,
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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. 14पण 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. 19माझी
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.
21आतल्या अगंणात जाताना याजकाने द्राक्षरस िपऊ नये.
22कोणत्याही 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. 24याजक न्यायालयाचे न्यायाधीश
असतील. लोकांना न्याय देताना ते माझे कायदे पाळतील. ते माझ्या
िवशेष सणांचे िविधिनयम पाळतील, माझ्या खास सुट्ट्यांच्या िदवसांचा
मान आिण पािवत्र्य राखतील. 25मृताच्या जवळ जाऊन ते अशुध्द
होणार नाहीत, पण मृत व्यक्ती जर याजकाची स्वत:ची वडील, आई,
मुलगा, मुलगी, भाऊ अथवा अिववािहत बहीण असेल, तर मात्र
मृताजवळ गेले व अशुध्द झाले तरी चालेल. 26याजकाला शुद्ध
केल्यावर, त्याने सात िदवस थांबले पािहजे. 27मग तो पिवत्र जागी
जाऊ शकतो. पण ज्या िदवशी तो पिवत्र जागेची सेवा करण्यासाठी
आतल्या अगंणात जाईल, तेव्हा त्याने स्वत:साठी पापापर्ण करावे.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला. 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. 30प्रत्येक िपकाच्या बहराचा पिहला भाग याजकाचा असेल.
31मळलेल्या िपठाचा पिहला भागसुद्धा तुम्ही याजकाला द्यावा. त्यामुळे
तुमच्या घराला आिशवार्द िमळतील.

आपोआप मेलेला व िंहस्र श्र्वापदांनी मारुन फाडलेला
कोणताही प्राणी वा पक्षी याजकानी खाऊ नये. 2 “ज्या वेळी
इस्राएली वंशाच्या लोकांसाठी तुम्ही, िचठ्ृया टाकून,

जिमनीची वाटणी कराल, तेव्हा जिमनीचा काही भाग वेगळा काढाल तो
परमेश्वराचा पिवत्र भाग असेल. ती जमीन 25000 हात (8.1 2मलै)
लांबीची व 20000 हात (8.12मलै) लांबीची व 20000 हात (6.6मलै)
रंुदीची असेल. ती सवर् जमीन पिवत्र असेल. 3जिमनीचा 500 हाताचा
(875फूटाचा) चौरस हा मिंदरासाठी असेल. मिंदराभोवती 50 हात
(87फूट 6इचं) रंुदीची मोकळी जागा असेल. 4पिवत्र प्रदेश 2505000
हात (8.3मलै) लाब व 10000 हात (3.3 मलै) रंुद असेल. मिंदर ह्याच
भागात असेल. मिंदराची जागा अती पिवत्र जागा मानली जाईल.
5परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी परमेश्वराजवळ जाणाऱ्या, मिंदरात काम
करणाऱ्या सेवकांसाठी, याजकासाठी हा जिमनीचा पिवत्र भाग असेल. ती
जागा याजकांची घर ेव मिंदर यांच्यासाठी असेल. 6जिमनीचा 25000
हजार हाताचा (8.3 मलै लांबीचा) व 10000 हात (3.3 मलै) रंुदीचा

भाग हा मिंदरात सेवा करणाऱ्या लेवींसाठी असेल. लेवींची गावेसुद्धा याच
भागात वसतील. 7 “गावासाठी तुम्ही 5000 हात (1.6 मलै) रंुदीचा व
25000 हजार हात (8.3 मलै) लांबची जागा द्याल. ती पिवत्रे प्रदेशाच्या
बाजूला असेल. इस्राएलच्या सवर् लोकांसाठी ही जागा असेल. 8पिवत्र
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.
9ही जमीन म्हणजे राजाची इस्राएलमधील मालमत्ता असेल. त्यामुळे,
यापुढे, राजा माझ्या लोकांना कष्ट देणार नाही उलट इस्राएलांना ते
त्यांच्या वंशजांसाठी जमीन देईल.” 10परमेश्वर, 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. 11 “लोकांना फसवू नका. योग्य वजन - मापे वापरा.
12 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/ 13होमर इतक्या मापाची असावीत.
14 शेकेल 20 गेरा एवढा असला पािहजे. मीना हा 60 शेकेल म्हणजेच
20 शेकेल, 25शेकेल, 15शेकेल एवढा असला पािहजे. 15 “पुढील गोष्टी
तुम्ही अपर्ण केल्याच पािहजेत.प्रत्येक होमर (6 बुशल) गव्हासाठी 1/6
एफ 16 (वाडगे) गडू. प्रत्येक होमर (6 बुशल) जवासाठी 1/6 एफ
(14वाडगे) जव. 14प्रत्येक कोर (55गॅलन) ऑिलव्ह तेलासाठी 110
बाथ (1/2 गॅलन) ऑिलव्ह तेल. लक्षात ठेवा. 10 बाथचा एक होमर
होतो10 बाथचा एक कोर होतो 17आिण 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. 18 “ह्या
देशातील, प्रत्येकजण, राजाकिरता, या गोष्टी अपर्ण करील. 19पण
ि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.” 20परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील
गोष्टी सांगतो: “पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी, मिंदराच्या
शुद्धतेसाठी तुम्ही िनदोर्ष गोऱ्हा द्यावा. 21याजक पापापर्णातील काही
रक्त मिंदराच्या दाराच्या चौकटीच्या खांबावर, वेटीच्या कंगोऱ्याच्या
टोंकावर आिण आतल्या अगंणाच्या प्रवेशद्वाराच्या खांबांवर िंशपडतील.
22कोणाही माणसाच्या हातून नकळत वा माहीत नसल्याने पाप घडले
असेल म्हणून मिहन्याच्या सातव्या िदवशी तुम्ही मघाशी सांिगतले तसे
करावे. म्हणजे मिंदर शुद्ध होईल. 23 “पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या
िदवशी तुम्ही वल्हांडणाचा सण साजरा केला पािहजे. बेखमीर भाकरीचा
सण ह्यावेळेसच सुरु होतो. तो सात िदवस चालतो. 24 त्या वेळी, राजा
स्वत:किरता आिण इस्राएलच्या लोकांकिरता पापापर्ण म्हणून बलै देईल.
25सणाच्या 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.

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/
2बुशेल) धान्य िदले पािहजे. कोकरांबरोबर त्याने शक्य असेल तेवढे
धान्य द्यावे. प्रत्येक एक एक (12बुशेल) धान्याबरोबर त्याने 1 हीन (1
गॅलन) तेल िदले पािहजे. 6 “नवचंद्रिदनी पिहल्या िदवशी त्याने एक
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िनदोर्ष गोऱ्हा िदला पािहजे. तसेच त्याने सहा िनदोर्ष कोकर ेव एक
िनदोर्ष मेंढा द्यावा. 7 त्याने बलै व मेंढा ह्यांच्याबरोबर प्रत्येकी एक एफ
(1/2बुशेल) 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.
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.
13 “परमेश्वराला होमापर्ण म्हणून रोज तुम्ही एक वषार्ंचे िनदोर्ष कोकरु
द्यावे, रोज सकाळी ते द्यावे. 14आणखी 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. 15होमापर्णासाठी लोक
कोकरु, धान्यापर्ण व तेल रोज सकाळी कायम देतील.” 16परमेश्वर,
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. 17पण राजाने
आपल्या मालकीच्या जिमनीचा काही भाग, आपल्या एखाद्या गुलामाला
िदला, तर स्वाततं्र्याच्या वषार्पयर्ंततो 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.” 19मग त्या
माणसाने मला दाराच्या जवळून पलीकडे नेले. उत्तरकेडे असलेल्या
याजकाच्या पिवत्र खोल्याकडे त्याने मला नेले. तेथे अगदी पश्र्िचमेला
जागा असलेली मला िदसली. 20तो 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.”
21मग मला त्या माणसाने बाहेरच्या पटांगणात आणले. त्याने मला
पटांगणाच्या चारी कोपऱ्यात नेले. प्रत्येक कोपऱ्यात एक छोटासा चौक
होता. 22चारी कोपऱ्यात लहान चौक होते. प्रत्येक चौक 40 हात (70
फूट) लांब व 30 हात (52फूट 6 इचं) रंुद होता. चारी कोपर ेसारख्या
मापाचे होते. 23चारी चौकांच्या भोवताली िवटांची िंभत होती. त्या
िंभतीत स्वयपंाकासाठी जागा केलेली होती. 24तो माणूस मला म्हणाला,
“ह्या येथे मिंदराचे सेवक लोकांकिरता बळी िदलेल्या प्राण्यांचा पदाथर्
िशजिवतील.”

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. 3हातात
मोजमापाची फीत घेऊन तो माणूस पूवेर्ला गेला. त्याने 1000 हात (1/3
मलै) अतंर मोजले मग त्याने मला त्या अतंरापयर्ंत पाण्यातून जायला
सांिगतले. पाणी फक्त घोट्यापयर्ंत होते. 4मग त्याने आणखी 1000
हाताचे (1/3 मलैाचे) अतंर मोजले. पुन्हा मला पाण्यातून तेथपयर्ंत
चालण्यास सांिगतले. तेथे पाणी माझ्या गुडघ्यापयर्ंत आले. मग त्याने

पुन्हा 1000 हाताचे (1/3 मलैाचे) अतंर मोजून, तेथपयर्ंत मला
पाण्यातून चालण्यास सांिगतले. तेथे पाणी कमरइेतक्या खोलीचे होते.
5 त्या माणसाने पुढे आणखी 1000 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. 6तो माणूस मला म्हणाला,
“मानवपुत्रा, तुला िदसलेल्या गोष्टी तू लक्षपूवर्क पािहल्यास ना?”मग
त्याने मला नदीच्या काठाने परत आणले. 7नदीच्या काठाने परत
येताना नदीच्या दोन्ही तीरांवर मला दाट झाडी िदसली. 8तो 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. 11पण दलदल
आिण पाणथळीच्या लहान लहान जागा िमठासाठी तशाच ठेवल्या
जातील. 12नदीच्या 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 येणार ेपाणी िमळते. झाडांची फळे खाण्यासाठी उपयोगी
पडतील व पाने औषधी असतील.” " 13परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील
गोष्टी सांगतो “इस्राएलच्या बारा वंशासाठी जिमनीची िवभागणी
पुढीलप्रमाणे होईल. योसेफाला दोन भाग िमळतील. 14तुम्ही 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. 22तुम्ही 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.

“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.हमाथाला लागून असलेला जो उत्तरकेडील प्रदेश तो दानाचा
भाग. 2 त्याच्या पूवर्पिश्चम प्रदेश तो आशेराचा िवभाग. 3 त्याच्या
पूवर्पिश्चम प्रदेश तो नाफातलीचा िवभाग. 4 त्याच्या पूवर्पिश्चम प्रदेश तो
मानाश्शाचा िवभाग. 5 त्याच्या पूवर्पिश्चम प्रदेश तो एफ्राईमाचा िवभाग.
6 त्याच्या पूवर्पिश्चम प्रदेश तो रऊबेनाचा िवभाग. 7 त्याच्या पूवर्पिश्चम
प्रदेश तो याहुदाचा िवभाग. 8 “ह्या जिमनीचा पुढचा भाग िवशेष
वापरासाठी आहे. हा भाग यहूदाला िमळालेल्या जिमनीच्या दिक्षणेला
आहे. हा प्रदेश उत्तरकेडून दिक्षणेकडे 25,000 हात (8.3मलै) लांबीचा
आहे. पूवेर्कडून पश्र्िचमेकडे त्याची रंुदी इतर वंशांना िमळालेल्या
जिमनीच्या रंुदी एवढीच असेल ह्या जिमनीच्या मध्यावर मिंदर असेल.
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9तुम्ही जमीन परमेश्वराला अपर्ण करावी. ती लांबीला 25,000 हात
(8.3मलै) व रंुदीला 20,000 हात (6.6मलै) असेल. 10ही ि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. 11ही 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. 12ह्या पिवत्र जिमनीच्या भागातील हा खास िहस्सा िवशेषत: 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. 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. 16नगरीची मापे पुढीलप्रमाणे असतील उत्तर बाजू 4,500 हात
दिक्षण बाजू 4,500 हात पूवर् व पश्र्िचम बाजूही तेवढ्याच म्हणजे
4,500 हात असतील. 17नगरासाठी कुरण असेल. त्यांची चारी बाजंूची
लांबी सारखी म्हणजे 250 हात (437फूट 6 इचं) असेल. 18पिवत्र
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.
19नगरातील 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. 22ह्यातील 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. 23वरकड वंशाचा भाग पूवर्पिश्चम आहे; त्यातला एक
बन्यािमनाचा भाग. 24 त्याच्या पुवर्पश्चीमेस तो िशमोनाचा िवभाग.
25 त्याच्या पुवर्पश्चीमेस तो इस्सा खाराचा िवभाग. 26 त्याच्या
पुवर्पश्चीमेस तो जबुलुनाचा िवभाग. 27 त्याच्या पुवर्पश्चीमेस तो गादाचा
िवभाग. 28गादच्या जमीनीची दिक्षण सीमा तामारपासून मरीबोथ-
कादेशाच्या िहरवळीच्या प्रदेशापयर्ंत आिण तेथून पुढे िमसराच्या
ओढ्याच्या बाजूने थेट भूमध्य समुद्रापयर्ंत जाते. 29हीच जमीन
इस्राएलच्या वंशात िवभागली जाईल. प्रत्येक वंशाला येथेच जिमनीचा
भाग िमळेल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला. 30 “नगरीची प्रवेशद्वारे
पुढीलप्रमाणे त्यांना, इस्राएलच्या वंशांवरुन नावे देण्यात येतील.“नगरीची
उत्तर बाजू 4,500 हात (1.5 मलै) लांबीची असेल. 31 “ितला तीन द्वारे
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

नबुखदनेस्सर हा बाबेलाचा राजा होता. नबुखद्नेस्सर
यरुशलेमाला आला. आपल्या सनै्याच्या मदतीने त्याने
यरुशलेमला वेढा घातला. यहूदाचा राजा यहोयाकीम याच्या

कारिकदीर्च्या ितसऱ्या वषीर्हे घडले. 2परमेशवरानेच
नबुखद्नेस्सराच्याकरवी यहूदाचा राजा यहोयाकीम याचा पराभव केला.
नबुखद्नेस्सरने देवाच्या मिंदरातील ताटल्या व इतर वस्तू नेल्या आिण
बाबेलमधील त्याच्या मूतीर्च्या देवळात ठेवल्या. 3नतंर 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 स्वत: 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. 6दानीएल, हनन्या, मीशाएल व
अजऱ्या असे ते चौघेजण होते. ते सवर् यहूदा वंशापकैी होते. 7नतंर
अश्पनाजने ह्या यहूदी तरुणांना बाबेलच्या लोकांच्या नावाप्रमाणे नावे
िदली. ती अशी: दानीएलला बेल्टशस्सर, हनन्याला शद्रख, मीशाएलला
मेशख, व अजऱ्याला अबेद्नगो. 8दानीएलला राजाचे ते पौिष्टक अन्न व
मद्य घेऊन, स्वत:ला अपिवत्र करून घेण्याची अिजबात इच्छा नव्हती.
म्हणून त्याने ह्यासाठी अश्पनजची परवानगी मािगतली. 9 देवाने
अश्पनजला दानीएलशी चांगले व दयेने वागण्याची बुध्दी िदली. 10पण
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. 11अश्पनजने दानीएल,
हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या ह्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका
पहाकेऱ्याची नेमणूक केली होती. त्या पहारकेऱ्याबरोबर मग दानीएलचे
बोलणे झाले. 12दानीएल त्याला म्हणाला,”आम्हाला खाण्यास फक्त
भाज्या व िपण्यास पाणी दे. असे तू दहा िदवस करून बघ. 13दहा
ि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. 15दहा िदवसानतंर पािहले तर
दानीएल व त्याच्या िमत्रांची प्रकृती राजाचे पौिष्टक अन्न खाणाऱ्या इतर
तरुणांपेक्षा िनरोगी होती. 16मग 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.
18सवर् 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.

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. 4मग 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. 6पण 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.” 8मग नबुखद्नेस्सर उत्तरला, तुम्ही वेळ
काढीत आहात, हे मला कळले आहे. माझ्या म्हणण्याचा अथर् तुम्हाला
कळला, असे मला वाटते. 9तुम्ही 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.
10खास्दी 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 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. 14अयोर्क
िशपायांचा म्होरक्या होता. तोच बाबेलमधील ज्ञानी माणसांना ठार
मारणार होता. पण दानीएल त्याच्याशी चातुयार्ने व िवनयाने बोलला.
15दानीएल अयोर्कला म्हणाला राजाने अशी कडक िशक्षा का
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ठोठावली”? मग अयोर्कने राजाच्या स्वप्नाची सवर् हिकगत वणर्न केली.
मग दानीएलला सवर् समजले. 16सवर् हिकगत समजताच दानीएल
नबुखद्नेस्सर राजाकडे गेला व त्याने राजाजवळ थोडा वेळ मािगतला. मग
तो राजाला त्याचे स्वप्न व त्या स्वप्नाचा अथर् सांगणार होता. 17मग
दानीएल त्याच्या घरी गेला. हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या ह्या आपल्या
िमत्रांना त्याने सवर् हिकगत सांिगतली. 18दानीएलाने 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. 21तो 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. 22समजण्यास अितशय
कठीण असलेली, गुप्त रहस्ये त्याला माहीत असतात. प्रकाश
त्याच्याबरोबर असल्यामुळे, अधंारात आिण गुप्त जागी काय आहे ते
त्याला कळते. 23माझ्या पूवर्जांच्या देवा, मी कृतज्ञ आहे, मी तुझी स्तुती
करतो. तू मला ज्ञान व शक्ती िदलीस. मी िवचारलेल्या गोष्टी
सांिगतल्यास. तूच मला राजाच्या स्वप्नाबद्दल सांिगतलेस.” 24मग
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.
25मग 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? 27दानीएलने उत्तर िदले राजा, नबुखद्नेस्सर, तू िवचारलेली
गुप्त गोष्ट ज्ञानी िकवा मांित्रक अथवा खास्दी कोणीच सांगू शकणार नाही.
28पण 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. 32पुतव्व्याचे डोके शुध्द सोन्याचे होते. छाती आिण हात
चांदीचे होते पोट व वरील पायाच्या बाकीचा भाग काशाचा होता.
33खालील पायाचा भाग लोखडंाचा होता. ह्या पुतव्व्याची पावले लोखडं
व माती यांची होती. 34तू 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. 39तुझ्यानतंर येणार ेराज्य म्हणजेच पुतव्व्याचा चांदीचा
भाग, हे राज्य तुझ्या राज्याएवढे शे्रष्ठ नसेल. नतंर, ितसर ेराज्य पृथ्वीवर
सत्ता गाजवेल हा काशाचा भाग होय. 40मग चौथे राज्य येईल ते
लोखडंाप्रमाणे मजबुत असेल. ज्याप्रमाणे लोखडं वस्तूचे तुकडे करते,
चुरा करते, त्याप्रमाणे ते इतर सवर् राज्यांचा चक्काचूर करील.
41पुतव्व्याच्या 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. 42पुतव्व्याच्या पावलांचा
काही भाग लोखडंाचा व काही मातीचा होता. म्हणजेच चौथे राज्य काही
प्रमाणात लोखडंासारखे बळकट तर काही प्रमाणात मातीसारखे दबुर्ळ,
कच्चे असेल. 43तू लोखडंात माती िमसळलेली पािहलेस पण लोखडं व
माती यांचे एकजीव िमश्रण होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे चौथ्या
राज्यात वेगवेगळे लोक असतील त्यांची एकी होणार नाही. 44चौथ्या
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. 46मग नबुखद्नेस्सर राजाने दानीएलापुढे नमन केले. क्ष्याने
दानीएलची स्तुती केली. दानीएलाच्या सन्मानाथर् त्याला भेट व धूप
देण्याचा त्याने हुकूम िदला. 47मग 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. 48मग 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.
49मग शद्रख, मेशख व अबेद्नगो ह्यांची बाबेल परगण्याचे मुख्य अिधकारी
म्हणून नेमणूक करण्याची िवनतंी दानीएलने राजाला केली व राजाने
त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. दानीएल स्वत: राजाचा महत्वाचा व
जवळचा माणूस बनला.

नबुखद्नेस्सर राजाने एक सोन्याची मुतोर् केली होती. ती 90
फूटउंचीची व 9 फूटरंूदीची होती. नतंर त्याने ती दरुा
नावाच्या सपाट प्रदेशात स्थािपली. हा सपाट प्रदेश बाबेल

परगण्यात होता. 2मग 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: 5सवर् 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. 6जर 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. 8ह्यांनतंर 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. 11आिण तू असेही म्हणाला होतास की जो
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कोणी असे करणार नाही त्याला तापलेल्या भट्टीत टाकून देण्यात येईल.
12पण 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.
13नबुखद्नेस्सरला राग आला. त्याने शद्रख, मेशख व अबेद्नगो यांना
बोलिवणे पाठिवले. मग त्यांना राजापुढे आणण्यात आले.
14नबुखद्नेस्सर 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? 15तुम्ही िं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. 16शद्रख, मेशख व अबेद्नगो राजाला
म्हणाले,”नबुखद्नेस्सर, ह्या गोष्टींचे स्पष्टीकरण करण्याची आम्हाला गरज
वाटत नाही. 17जर तू आम्हाला भट्टीत टाकलेस, तर आम्ही उपासना
करीत असलेला देव आमचे रक्षण करू शकतो आिण त्याची इच्छा
असल्यास तो तुझ्यापासून आमचा बचावही करू शकतो. 18पण 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.” 19मग नबुखद्नेस्सराला खूप राग आला.
त्याने शद्रख मेशख व अबेद्नगो यांच्याकडे तुच्छतेने पािहले. त्याने भट्टी
नेहमीपेक्षा सातपट तापिवण्याची आज्ञा िदली. 20मग नबुखद्नेस्सरने
त्याच्या सनै्यातील काही बलवान सिैनकांना शद्रख,मेशख व अबेद्नगो
यांना बांधण्याचा हुकूम केला आिण त्यांना त्या ितघांना तापलेल्या भट्टीत
टाकायला सांिगतले. 21मग 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. 23शद्रख, मेशख, अबेद्नगो भट्टीत
पडले. त्यांना अगदी घट्ट बांधले होते. 24मग नबुखद्नेस्सरने एड्ढदम उडी
मारली. तो आश्चयर्चकीत झाला. त्याने आपल्या सल्लागारांना िवचारले
“आपण ितघांनाच बांधले आिण ितघांनाच भट्टीत टाकले खर ेना?”
सल्लागार उत्तरले,” हो महाराज!” 25मग राजा म्हणाला,” पाहा! मला
अग्नीमध्ये चार माणसे चालताना िदसतात. ते बांधलेले नाहीत व
जळलेलेही नाहीत. चौथा देवदतूाप्रमाणेिदसत आहे.” 26मग
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. 28मग
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. 30मग राजाने त्या
ितघांना बाबेल परगण्यात आणखी महत्वाची पदे िदली.

नबुखद्नेस्सर राजाने पुष्कळ राष्ट्र ांना िनरिनराव्व्या भाषा
बोलणाऱ्या लोकांना आिण जगात वेगवेगव्व्या िठकाणी
राहणाव्या लोकांना पुढील पत्र िलिहले:अिभवादन, 2परात्पर

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. 4मी नबुखद्नेस्सर माझ्या
राजवाड्यात सुखात होतो. मी यशस्वी जीवन जगत होतो. 5पण 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.
7मांित्रक व खास्दी ह्यांना मी माझ्या स्वप्नाबद्दल सांिगतले पण ते त्याचा
अथर् सांगू शकले नाहीत. 8अखेर, दानीएलने येऊन मला स्वप्नाबद्दल
सांिगतले, (मी दानीएलला माझ्या दवैताबद्दलची भिक्तभावना व्यक्त
करण्यासाठी बेल्टशस्सर असे नाव िदले आहे. पिवत्र दवैतांचा आत्मा
त्यांच्या अगंात आहे.) 9मी 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 तू मला सांग. 10मी झोपलो असताना मला
पुढील दृष्टान्त झाले मी पृथ्वीच्या मध्यभागी एक वृक्ष पािहला. तो खूप
उंच होता. 11तो 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. 13मी झोपलो असताना,
दृष्टान्तात हे सवर् पाहात होतो. मग मी पिवत्र देवदतूाला स्वगार्तून खाली
येताना पािहले. 14तो खूप मोठ्याने बोलला, तो म्हणाला, वृक्ष तोडा,
त्यांच्या फांद्या छाटा, पाने ओरबाडून काढा. त्याची फळे भोवताली
िवखरून टाका. मग वृक्षाखाली राहाणार ेप्राणी दरू पळून जातील,
फांद्यांवर राहाणार ेपक्षी दरू उडून जातील. 15पण 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.
16तो 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. 18माझे, 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. 19मग 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. 20तू स्वप्नात एक वृक्ष पािहलास तो वृक्ष खूप वाढला भक्कम
झाला त्याचा शेंडा आकाशाला िभडला. पृथ्वीवरच्या कोणत्याही
जागेवरून तो िदसू शकत असे. 21 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.
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24 हे राजा, ह्याचा अथर् परात्पर देवाने ह्या गोष्टी तुझ्या आयषु्यात घडवून
आणण्याची आज्ञा िदली आहे. 25नबुखद्नेस्सर 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.
28नबुखद्नेस्सरच्या बाबतीत ह्या सवर् गोष्टी घडल्या. 29स्वप्न
पडलेल्याला बारा मिहने झाले. राजा नबुखद्नेस्सर एकदा त्याच्या
बाबेलच्या राजवाड्याच्या छतावरून चालत असताना राजा म्हणाला
पाहा! बाबेलकडे पाहा, हे प्रचंड शहर मी वसिवले. 30हा 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. 32तुला सक्तीने लोकांपासून 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!” 33ह्या 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.
34ह्या 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. 35पृथ्वीवरचा
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. 36अशारीतीने, त्या वेळी, देवाने माझे मन
ताव्व्यावर आणले. राजा म्हणून माझा सन्मान व सत्ता मला त्याने परत
िदली. माझे सल्लागार व राजवंशातील लोक पुन्हा मला िवचारू लागले.
मी पुन्हा राजा झालो. आिण पूवोर्पेक्षा मी महान व अिधक सामथ्यर्शाली
झालो. 37आता 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.

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.
4मद्य ि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. 5मग 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 घेतले. तो त्या ज्ञानी
माणसांना म्हणाला,” हा लेख वाचून जो कोणी त्याचा अथर् मला सांगेल,

त्याला मी बिक्षस देईन. मी त्याला महावस्त्रे देईन,त्याला सोन्याची
साखळी देईन. मी त्याला राज्याचा ितसरा महत्वाचा अिधकारी करीन.”
8मग 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. 11तुझ्या 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. 12मी 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.” 13मग दानीएलला राजासमोर उभे
करण्यात आले. राजा दानीएलला म्हणाला,” तुझे नाव दानीएल आहे
का? माझ्या विडलांनी यहूदातून आणलेल्या कैद्यांपकैी तू एक आहेस
का? 14तुझ्या 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. 16मी तुझ्याबद्दल ऐकले
आहे. तुला गोष्टींचा अथर् स्पष्ट करता येतो आिण अवघड प्रश्नांची तू उत्तरे
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. 17मग 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. 20पण नबुखद्नेस्सरला गवर् झाला, तो
दरुाग्रही बनला. म्हणून त्याची सत्ता काढून घेतली गेली. त्याला िंसहासन
सोडावे लागले, त्याच्या वभैवाचा लोप झाला. 21मग 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. 22पण बेलशस्सर, तुला हे
सवर् ठाऊकच आहे तू नबुखद्नेस्सरचा नातूचआहेस पण अजूनही तू नम्र
झाला नाहीस. 23नाही! 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
आहेत:मेने, मेने, तेकेल, उफारसीन. 26 “ह्या शब्दांचा अथर् असा: मेने:
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देवाने तुझ्या राज्याच्या शेवटाचे िदवस मोजलेत. 27 तेकेल: तुला तोलले
गेले, तेव्हा तू उणा पडलास 28उफारसीन: तुझे राज्य तुझ्याकडून
काढून घेण्यात येत आहे. त्याचे िवभाजन होईल व ते मेदी व पारसी
यांच्यात िवभागले जाईल.” 29मग बेलशस्सरने दानीएलला महावस्त्रे
देण्याचा हुकूम िदला. त्याने दानीएलला सोन्याची साखळी व राज्यैंतील
ितसऱ्या क्रमांकाचे पद िदले. 30 त्याच रात्री, खास्द्यांचा राजा, बेलशस्सर
याला ठार मारण्यात आले 31आिण दारयावेश नावाचा बासष्ट वषेर् वयाचा
मेदी नवा राजा झाला.

सवर् राज्याचा कारभार करण्यासाठी 120 प्रांतािधकारी (सत्रप)
नेमल्यास चांगले होईल असा िवचार दारयावेशाने केला. 2ह्या
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. 3दानीएल 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. 4पण 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.” 9मग दारयावेश राजाने असा लेखी कायदा करून त्यावर सही
केली. 10दानीएल 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. 11मग ते सगळे लोक
एकत्र जमले व त्यांनी दानीएलला देवाची प्राथर्ना करताना आिण करूणा
भाकताना पकडले. 12मग 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) 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.” 13मग 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 15मग 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.” 16अखेर 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”. 17गुहेच्या 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. 18मग
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. 19दसुऱ्या ि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.” 21दानीएल उत्तरला ,”राजा िचराय ुअसो!
22माझ्या 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. 23दारयावेश 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. 24मग 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. 25मग 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.” 28अशारीतीने राजा दारयावेश व पारसी राजा
कोरशे या दोघांच्याही कारिकदोर्त दानीएल यशस्वी झाला.

बाबेलचा राजा बेलशस्सर ह्याच्या कारिकदोर्च्या पिहल्या
वषोर्.दानीएलला एक स्वप्न पडले. झोपलेला असताना त्याला
दृष्टान्त झाले. ते दृष्टान्त दानीएलने िलहून ठेवले. 2दानीएल

म्हणाला “मला रात्री दृष्टान्त झाला.दृष्टान्तत दानीएलने चारी िदशांनी
वारा वाहात होता. त्या वाऱ्याने समुद्र खवळला. 3समुद्रात चार प्राणी
बाहेर येताना मला िदसले. ते आकाराने मोठे होते व एकमेकांपेक्षा वेगळे
होते. 4पिहला 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

दानीएल 5:27 437 दानीएल 7:8



8
लहान होते, त्या िंशगावर माणसाच्या डोव्व्याप्रमाणे डोळे व तोंड होते. ते
तोंड प्रौढी िमरवीत होते. त्या लहान िंशगाने तीन इतर िंशगे उपटून
टाकली.चवथ्या प्राण्याचा न्यायिनवाडा 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. 10प्राचीन
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. 12इतर
प्राण्यांची सत्ता व अिधकार काढून घेण्यात आले. पण काही िनिशचत
काळापयर्ंत जगण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली. 13माझ्या
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 बोलणार ेसवर् त्याची सेवा करणार होते. त्याची
सत्ता िचरतंन होती. त्याचे राज्य कायमचे होते. त्याचा कधीही नाश
होणार नव्हता. 15 “मी, दानीएल, गोंधळलो व िंचतेत पडलो. मला
िदसलेल्या दृष्टान्तानी मला काळजी वाटू लागली. 16उभे
रािहलेल्यापकैी एकाजवळ मी गेलो. मी त्याला ह्या सवार्ंचा अथर्
िवचारला. मग त्याने मला तो सांिगतला. त्याने मला ह्या सवर् गोष्टींचा
अथर् स्पष्ट करून सांिगतला. 17तो म्हणाला, ‘चार मोठे प्राणी म्हणजे
चार राज्ये: 18ती 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. 22प्राचीन 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 येणारे
चौथे राज्य. ते इतर राज्यांपेक्षा िभन्न असेल. ते सवर् पृथ्वीवरच्या
माणसांचा नाश करील, ते सवर् राष्ट्र ांना तुडवून िचरडून टाकील. 24ती
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. 25हा 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. 27मग
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.”

बेलशस्सर राजाच्या कारिकदोर्च्या ितसऱ्या वषीर्. मला हा
दृष्टान्त झाला. हा दृष्टान्त मलाच झाला. दसुऱ्या दृष्टान्तानतंर
तो मला झाला. 2दृष्टान्त मी पािहले की मी शशन शहरात

आहे. शूशन ही एलाम परगण्याची राजधानी आहे. मी उलई नदीच्या
काठी उभा होतो. 3मी 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. 4मी
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. 5मी 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. 6तो बोकडे, मी उलई
नदीच्या काठी पािहलेल्या, दोन िंशगे असलेल्या मेंढ्याजवळ आला.
बोकड खूपच रागावलेला होता. तो मेंढ्याच्या अगंावर धावला.
7बोकडाला 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. 8मग 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. 9मग 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. 12लहान
िंशगाने पाप केले. रोजचे बळी देण्याची पध्दत मोडली. त्याने चांगुलपणा
धुळीला िमळिवला. लहान िंशगाने असे करून चांगले यश िमळिवले.
13मग 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?”
14दसूरा पिवत्र आवाज म्हणाला “हे 2300 िदवस चालेल मग पिवत्र
जागा परत उभी केली जाईल.” 15मी, दानीएलने, हा दृष्टान्त पाहून,
त्याचा अथर् समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. मी ह्या दृष्चान्ताबद्दल
िवचार करीत असतानाच एक माणसाप्रमाणे िदसणारी आकृती
माझ्यासमोर येऊन उभी रािहली. 16मग मला माणसाचा आवाज ऐकू
आला. तो उलई नदीवरून आला, तो आवाज मोठ्याने म्हणाला,
गाब्रीएल ह्या माणसाला दृष्टान्ताचा अथर् स्पष्ट कर.” 17मग 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.” 18गाब्रीएल बोलत
असताना मी जिमनीवर पडलो व झोपी गेलो. मला अगदी गाढ झोप
लागली. मग गाब्रीएलने मला स्पशर् केला व माझ्या पायावर उभे केले.
19गाब्रीएल 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. 21बोकड 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
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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 स्वत:च्या बळावर नव्हे, तो भयकंर
संहाराला कारण होईल तो करील त्या प्रत्येक गोष्टीत त्याला यश िमळेल.
तो सामथ्यर्वान लोकांचा, देवाच्या खास लोकांचासुध्दा नाश करील.
25हा राजा फार चलाख व लबाड असेल.तो आपल्या धूतर्पणाच्या
आिण खोटेपणाच्या बळावर यश िमळवील तो स्वत:ला 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.
26 त्या काळासंबधंीचा व मी सांिगतलेल्या गोष्टींसंबधंीचा दृष्टान्त खरा
आहे. पण दृष्टान्त मोहोरबदं करून ठेव. (दृष्टान्त गुप्त ठेव) ह्या गोष्टी खूप
काळांनतंर घडणार आहेत.” 27मी, 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.

दारयावेश राजाच्या कारिकदोर्च्या पिहल्या वषार्तच ह्या गोष्टी
घडल्या. दारयावेश हा अहश्वेरोशाचा मुलगा होता. तो मेदी
वंशातील होता. तो बाबेलचा राजा झाला. 2दारयावेश गादीवर

बसला,त्या वषोर् मी, दानीएल काही ग्रंथ वाचीत होतो. त्या ग्रंथात असे
िलिहले होते की परमेशवराने ियमर्याला सांिगतले,”70वषार्ंनतंर यरुशलेम
पुन्हा वसिवले जाईल. 3मग मी देव माझा प्रभू ,याची प्राथर्ना केली व
कृपेची याचना केली. मी उपवास केला व शोकप्रदशर्क कपडे घातले. मी
डोक्यात धूळ टाकून घेतली. 4मी 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. 5पण
परमेश्वरा आम्ही पाप केले,आम्ही चुकीचे वागलो आम्ही दषु्कृत्ये केली.
आम्ही तुझ्याकडे पाठ िफरिवली, तुझ्या आज्ञा आिण न्याय िनणर्य
यांच्यापासून आम्ही दरू गेलो. 6आम्ही 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. 10आम्ही
आमच्या परमेश्वर देवाचे ऐकले नाही परमेशवराने त्याच्या सेवका माफर् त
संदेष्ट्यांमाफर् त आम्हाला िनयम सांिगतले पण आम्ही त्या िनयमांचे
पालन केले नाही. 11तुझी ि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 13आमच्याबाबतीत 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.

14परमेशवराने 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. 16परमेश्वरा 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. 17आता 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. 18माझ्या 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. 19परमेशवरा, 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!” 20मी 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. 22मला जाणून
घ्यावयाच्या होत्या त्या गोष्टी समजावून घेण्यास गािब्रएलने मला मदत
केली. तो म्हणाला,”दानीएला, मी तुला ज्ञान देण्यासाठी व समजावून
सांगण्यासाठी आलो आहे. 23तू प्राथर्नेला सुरवात करता क्षणीच, आज्ञा
िमळाली व ती तुला सांगायला मी आलो. देव तुझ्यावर खूप प्रेम करतो
तूला ही आज्ञा व दषु्टान्त समजेल. 24दानीएला, 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. 25दानीएल, ह्या गोष्टी िशकून, समजावून घे. परत जा व
यरुशलेम वसवा,” हा संदेश िमळाल्यापासून िनवडलेला राजायेईपयर्ंतचा
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 62आठवड्यानतंर िनवडलेला माणूस ठार मारला जाईल तो गेलेला
असेल. 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. 27मग 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 करीलपण देवानेच त्याला
संपूणर् िवनाशाची आज्ञा केलेली आहे.”

कोरशे पारसचा राजा होता कोरशे राजाच्या कारिकदोर्च्या
ितसऱ्या वषोर्, दानीएलला पुढील गोष्टीिवषयी कळले.
(दानीएलचे दसुर ेनाव बेल्टशस्सर असे होते.) ह्या गोष्टी

सत्य होत्या परतं समजण्यास कठीण होत्या.पण दानीएलला त्या
समजल्या. दृष्टान्तामध्ये त्याला त्या समजावून सांिगतल्या गेल्या.
2दानीएल 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, स्वत:ला तेल लावले नाही

दानीएल 8:24 439 दानीएल 10:3
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तीन आठवडे मी असे केले. 4वषार्च्या पिहल्या मिहन्याच्या 24 व्या
िदवशी मी िहद्देकेल नदीकाठी उभा असताना. 5मी 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. 8मग 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. 9मग मी
दृष्टान्तातील त्या माणसाला बोलताना ऐकले त्याचा आवाज ऐकताना,
मला गाढ झोप लागली मी जिमनीवर पालथा पडलो होतो. 10मग मला
एका हाताचा स्पशर् जाणवला. तो स्पशर् होताच मी हात गुडघे ह्यावर भार
टाकून ओणवा झालो मी इतका घाबरलो होतो की थरथर कापत होतो.
11दृष्टान्तातील 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. 12मग 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. 13पण 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 14भिवष्यात तुझ्या लोकांच्या बाबतीत
काय घडणार आहे, हे तुला समजावून सांगायला मी येथे आलो आहे.
दानीएला, हा दृष्टान्त भिवष्यकाळासंबधंी आहे.’ 15तो माणूस माझ्याशी
बोलत असताना, मी खाली वाकून जिमनीवर डोके टेकिवले. मी बोलू
शकत नव्हतो. 16मग 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.”
18माणसाप्रमाणे िदसणाऱ्याने मला पुन्हा स्पशर् केला त्या स्पशार्ने मला
शक्ती आली. 19मग 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. 2 20मग 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. 21पण 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. 2आता 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. 3मग एक बलवान व शिक्तशाली राजा
येईल मोठ्या अिधकाराने तो सत्ता गाजवेल त्याला पािहजे ते तो करील
4तो 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. 5दिक्षणेचा राजा बलवान होईल पण मग
त्याचाच एक सेनापती त्याचा पराभव करील. सेनापती राज्या करू
लागेल व तो खूपच सामथ्यर्वान होईल. 6मग 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. 7पण ितच्याच
कुटंुबातील एकजण (दिक्षणेच्या राजाची)जागा घेईल तो उत्तरचे्या
राजाच्या सनै्यावर हल्ला करील. 8तो 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, 9उत्तरचेा
राजा दिक्षणेच्या राज्यावर हल्ला करील पण त्याचा पराभव होईल व तो
आपल्या देशाला परत जाईल. 10उत्तरचे्या 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. 11मग दिक्षणेचा राजा खूप िचडेल. तो उत्तरचे्या राजावर
चालून जाईल . उत्तरचे्या राजाजवळ मोठे सनै्य असूनसुध्दा त्याचा
पराभव होईल. 12उत्तरचे्या 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 13उत्तरचेा 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 15 हल. 15मग 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.
16उत्तरचेा राजा त्याला पािहजे ते करील त्याला कोणीही अडवू
शकणार नाही.संुदर देशाची सत्ता व िनयतं्रण त्याच्या हाती येईल.त्याच्या
हाती िवध्वंसाचीही शक्ती 17अल.17उत्तरचेा 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. 18मग 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. 19ह्यान्तर उत्तरचेा राजा
स्वतःच्या देशातील भक्कम िकल्ल्यांत परत जाईल पण तो दबुर्ल होईल व
पडेल त्याचा अतं होईल. 20मग त्यानतंर उत्तरचे्या राजानतंर नवा राजा
येईल. ऐश्वयार्त राहता यावे म्हणनु पुरसेा पसैा गोळा करण्यासाठी तो कर
वसुली 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. 22तो प्रचंड व शिक्तशाली सनै्यांच्या पराभव करील तो
नेत्याचा कराराच्या साहाय्याने पराभव करील. 23ह्या 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. 25ह्या 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
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लोक कट रचतील आिण दिक्षणेच्या राजाचा पराजय हल. 26दिक्षणेच्या
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. 28पुष्कळ 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. 29योग्य वेळ येताच पुन्हा, उत्तरचेा राजा, दिक्षणेच्या राजावर,
स्वारी करील.पण या वेिळ? ,पूवर्प्रमाणे,त्याला यश िमळ? णार 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.
31यरुशलेमच्या 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 पाळ?तात ते यहूदी वलवान
ह?तील.ते ह?ल्ला परतिवतील. 33सुज्ञ यहूदी पुष्कळ लोकाना
िशकवतील आिण इतर लोकांना घडणाऱ्या गोष्टी समजावून सांगतील
पण त्यांच्यापकैी काहीजणांना सुध्दा छळ सोसावा लागेल.अशा काह?ना
तलवारीने मारले जाईल ,काह?ना जाळ?ण्यात येईल,िंकवा तूरंूगात
टाकण्यात येईल.कािंह?ची घर ेआिण वस्तु काढून घेण्यात येनील.
34ह्या यहुद्यांचा पाडाव होत असताना त्यांना फारच थोडी मदत
िमळेल.पण अशा सुज्ञ यहूद्यांना भेटायला येणार ेपुष्कळ यहुदी हे ढोंगीच
असतील. 35काही 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।” 36उत्तरचेा राजा त्याला पािहजे ते करील. तो
स्वत:बद्दल बढाया मारील. तो स्वत: करील. व स्वत:ला 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. 37उत्तरचेा राजा त्याच्या
विडलांनी पूजलेल्या देवांची पवार् करणार नाही. बायका पूजत असलेल्या
देवताच्या मूतीर्चीही तो तमा बाळगणार नाही. तो कोणत्याच देवाला
मानणार नाही. त्याउलट, तो स्वत:ची स्तुती करील आिण स्वत:चे
महत्व देवतांपेक्षा जास्त वाढवील. 38उत्तरचेा 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. 39हा 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. 40अतंकाळी, 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. 41उत्तरचे्या राजा संुदर देशावर हल्ला
करील. तो खूप देशांचा पराभव करील. पण अदोम, मवाब व अम्मोनचे
नेते त्याच्या तावडीतून सुटतील. 42पुष्कळ 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). 44पण उत्तरचे्या राजाला पूवर्
व उत्तर िदशेकडून ऐकलेल्या बातम्यांनी भीती वाटेल व रागही येईल. व
तो अनेक राष्ट्र ांचासंपूणर् नाश करण्यासाठी िनघेल. 45तो 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. 2पृथ्वीवरील खूप मृत व
पुरलेले उठतील. काहींना िचरजंीिवत्व लाभेल पण काहींना कायमची
अप्रितष्ठा व ितरस्कार लाभेल. 3ज्ञानी 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.’ 5मग मला, दानीएलला दोन दसुरी माणसे िदसली एक
नदीकाठी माझ्याजवळ उभा होता आिण दसुरा पलैथडीला उभा होता.
6तागाची 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 अधार्वेळेचा 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. 10पुष्कळ लोकांना शुध्द केले
जाईल ते स्वत:ला 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 1290 िदवसांचा असेल. 12जो वाट पाहील आिण
1335िदवसांच्या अखेरपयर्ंत पोहोचेल,तो खूप सुखी होईल.
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.”‘

दानीएल 11:26 441 दानीएल 12:13



1

2

3

4

होशहोशेेयय

बरैीचा मुलगा होशेयय याला परमेश्वराचा संदेश आला, त्या
वेळेस उज्जीया, योथाम, आहाज आिण िहज्कीया हे यहूदाचे
राजे होते. व योवाशाचा मुलगा यराबाम इस्राएलावर राज्य

करीत होता. 2हा होशेययला 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.” 3 म्हणून होशयने िदब्लाइमाची
मुलगी गोमर िहच्याशी लग्न केले. ितला िदवस गेले व ितला मुलगा झाला.
4परमेश्वराने होशेययला 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.” 6मग गोमरला
पुन्हा िदवस गेले. ह्या खेपेस ितने एका मुलीला जन्म िदला. परमेश्वर
होशेययला म्हणाला, “ितचे नाव लो - रूहामा ठेव. का? कारण मी यापुढे
इस्राएल राष्टाला अिजबात दया दाखिवणा नाही. मी त्यांना क्षमा करणार
नाही. 7पण 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.” 8मग लो-रूहमेचे
दधू तुटल्यावर गोमरला पुन्हा िदवस गेले या खेपेला ितने एका मुलाला
जन्म िदला. 9परमेश्वराने त्या मुलाचे नाव “लो-अम्मी ठेवण्यास
सांिगतले. का? कारण तुम्ही माझे लोक नव्हेत व मी तुमचा परमेश्वर
नाही.” 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.
7ती ि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. 10आता मी ितला उघडी करीन.
ती नग्न होईल व ितचे सवर् िप्रयकर ितला पाहू शकणार नाही. 11मी ितचा
सवर् आनदं नष्ट करीन. ितच्या सुट्या ितच्या अमावस्येच्या मेजवान्या व
िवश्रांतीचे िदवस मी काढून घेईन. ितच्या खास मेजवान्या मी बदं करीन.
12मी ि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.” 16परमेश्वरच असे म्हणतो. “त्या वेळेला ‘तू मला माझ
पती’ म्हणून संबोधशील. मला ‘माझा बआलअसे म्हणणार नाहीस. 17मी
ि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.
19आिण मी (परमेश्वर) तुला माझी िचरतंन वधू करीन. मी चांगुलपणा,
न्याय,प्रेम व दया यांच्यासह तुला वधू करून घेईन. 20मी तुला माझी
िवश्वासू वधू बनवीन. मग तू परमेश्वराला खरोखर जाणशील. 21मी त्या
वेळेला प्रत्यतु्तर देईन.” परमेश्वर असे म्हणतो. “मी आकाशाशी बोलेन व
तो पृथ्वीवर पाऊस पाडील. 22भूमी धान्य, मद्य व तेल देईल.त्यामुळे
इज्रेलच्या गरजा भागतील. 23 ितच्या भूमीत मी ितचे पुष्कळ बीजपेरीन.
लो-रूमाहावर मी दया करीन. लो-अम्मीला मी ‘माझे लोक’ म्हणीन. मग
ते मला ‘तू माझा परमेश्वर’ मानतील.”

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. 3मग मी ितला म्हणालो, “खूप िदवस
तू माझ्याबरोबर घरात रािहले पािहजेस. तू वेश्येप्रमाणे वागता कामा
नयेस. तू दसुऱ्या पुरुषाबरोबर जाणार नाहीस. मीच तुझा पती असेन.”
4ह्याचप्रमाणे, पुष्कळ िदवस इस्राएली लोकांना राजावाचून वा
नेत्यावाचून काळ कंठावा लागेल. त्यांना बळी, स्मृितिशळा, एफोद वा
घराण्याचा देव यांच्यावाचून राहावे लागेल. 5ह्यानतंर 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.

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. 2लोक शपथ
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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. 4कोणीही दसुऱ्याशी
वाद घालू नये वा दसुऱ्याला दोष देऊ नये. हे याजका! माझा वाद
तुझ्याबरोबर आहे. 5तुम्ही (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.
12माझी 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. 13पवर्तमाथ्यांवर 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 स्वत:चाच नाश करून घेत आहेत.
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.”

“यायकांनी, इस्राएल राष्ट्र ा आिण राजाच्या घराण्यातील
लोकांनो, माझे म्हणणे ऐका. कारण हा िनवाडा तुमच्यासाठी
आहे. “तुम्ही िमस्पातील सापळ्याप्रमाणे आहात. 2तुम्ही

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. 4इस्राएलच्या 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. 5इस्राएलचा 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” 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. 10दसुऱ्यांची 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. 12कसर ज्याप्रमाणे
कापडाच्या तुकड्याचा नाश करते, तसाच मी एफ्राईमचा नाश करीन.
लाकडाचा तुकडा सडून नष्ट होता, तसेच मा यहूदाला नष्ट करीन.
13 एफ्राईमने स्वत:चा आजार व यहूदाने स्वत:ची 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. 14का? 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.
15लोक त्यांचा अपराध कबूल करपेयर्ंत आिण माझा शोध घेईपयर्ंत मी
माझ्या जागी परत जाईन. हो! त्यांच्या अडचणीच्या वेळी ते माझी कसून
शोध करतील.”

“चला! आपण परमेश्वराकडे परत जाऊ या! त्याने आपल्याला
दखुिवले, पण तोच आपल्याला बर ेकरील. त्याने आपल्याला
जखमी केले, पण तोच त्यावर मलमपट्टी करील. 2दोन

िदवसांनी तो आपल्याला िजवंत करील. आिण ितसऱ्या िदवशी उठवील
मग आपण त्यांच्याजवळ पाहू शकू. 3आपण 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.” 4 “एफ्राईम व
यहूदा, मी तुमचे काय करावे बर?े तुमची िनष्ठा सकाळच्या धूक्याप्रमाणे
आहे. प्रात:काळीच नाहीशा होणाऱ्या दवाप्रमाणे तुमची िनष्ठा आहे. 5मी
संदेष्ट्यांचा उपयोग करुन लोकांसाठी िनयम केले. माझ्या आजे्ञप्रमाणे
लोकांना ठार मारले गेले. त्या िनणर्यांतून चांगल्या गोष्टी िनमार्ण होतील.
6का? कारण मला िनष्ठावंत प्रेम पािहजे, बळी नको. लोकांनी होमापर्णे
आणण्यापेक्षा, परमेश्वराला जाणून घ्यावे असे मला वाटते. 7पण
लोकांनी आदामासारखाच करार मोडला त्यांच्या देशातच त्यांनी माझा
िवश्वासघात केला. 8 िगलाद दषु्कमेर् करणाव्यांची नगरी आहे. लोकांनी
दसुऱ्यांना फसिवले व ठार मारले. 9लुटारू ज्याप्रमाणे कोणावर तरी
हल्ला करण्यासाठी वाट बघत लपून बसतात, त्याचप्रमाणे धमर्गुरु
शेखमला जाणाव्या रस्त्यावर वाटसंरूची वाट बघतात. त्यांनी दषु्कृत्येर्
केली आहेत. 10इस्राएलमध्ये भयकंर गोष्ट मी पाहीली आहे. एफ्राईम
परमेश्वाशी िनष्ठावान नाही इस्राएल पापाने बरबटली आहे. 11यहूदा,
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. 2मी 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. 5आमच्या राजाच्या िदवशी, ते आच जास्त मोठी
करतात. ते पेयांच्या मेजवान्या देतात. मद्याच्या गरमीने नेत्यांना
मळमळते. मग राजाही परमेश्वराच्या िंनदकांत सामील होतो. 6लोक 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.” 8 “एफ्राईम राष्ट्र ाबरोबर िमसळतो
तो दोन्हीकडून न भाजलेल्या भाकरीप्रमाणे आहे. 9परके एफ्राईमची
शक्ती नष्ट करतात. पण एफ्राईमला ते कळत नाही. त्याच्यावर िपकलेले
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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. 14मनापासून ते मला कधीही
बोलावीत नाहीत. हो! ते त्यांच्या िबछान्यात रडतात आिण धान्य व
नवीन मद्य मागताना ते स्वत:ला माझ्यापासून अलगच करतात मनाने ते
माझ्यापासून दरू गेले आहेत. 15मी त्यांना िशकवण िदली आिण त्यांचे
हात बळकट केले. पण त्यांनी माझ्यािवरुध्द दषु्ट बेत रचले आहेत. 16 ते
मोडक्या धनूष्याप्रमाणे आहेत. 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.

“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. 3पण इस्राएलने
चांगल्या गोष्टी नाकारल्या म्हणून शत्रू त्याचा पाठलाग करतात.
4इस्राएल 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 स्वत:साठी मतीर् तयार
करण्याकंिरता केला. म्हणून त्यांचा नाश होईल. 5शोमरोन, तुझे वासरू
परमेश्वराने नाकारले आहे. परमेश्वर म्हणतो, ‘मी इस्राएल लोकांवर
रागावलो आहे.” 6इस्राएलच्या लोकांना त्यांच्या पापाबद्दल िशक्षा केली
जाईल काही कामगारांनी ते पुतळे घडिवले ते काही परमेश्वर नाहीत.
शोमरोनच्या वासराचे तुकडे तुकडे केले जातील 7इस्राएल 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. 8कोणालाही 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.
10इस्राएल लोक इतर राष्ट्र ांतील आपल्या ‘िप्रयकरांकडे’ गेले. पण मी
इस्राएलींना एकत्र गोळा करीन. पण त्या सामथ्यर्वान राजाच्या
ओझ्यामुळे त्यांना थोडासा त्रास झालाच पािहजे. 11 एफ्राईमने पुष्कळ
वेद्या बांधून पापच केले. त्या वेद्या एफ्राईमच्या पापाच्या वेद्या बनल्या
आहेत. 12मी एफ्राईमसाठी जरी 10 ,000 िनयम िलिहले, पण
एफ्राईमने ते परक्यासाठी असल्याप्रमाणे मानले. 13इस्राएलींना 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.
14इस्राएलने 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!”

इस्राएल, इतर राष्ट्र ाप्रमाणे आनदंोत्सव करू नकोस! तू
वेश्येप्रमाणे वागलास आिण देवाचा त्याग केलास. प्रत्येक
खव्व्यावर तू व्यिभचाराचे पाप केलेस. 2पण त्या खव्व्यांतील

धान्य इस्राएलला पुरणार नाही. इस्राएलला पुरसेे मद्य िमळणार नाही.
3इस्राएली परमेश्वराच्या भूमीत राहणार नाहीत. एफ्राईम िमसरला परत
जाईल. अश्शूरमध्ये त्यांना िनिषध्द भक्ष्य भक्षण करावे लागेल.
4इस्राएल 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. 6इस्राएल 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. 7संदेष्टा 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.” 8परमेश्वर 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. 10वाळवंटातील 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. 11 एफ्राईमचे वभैव पक्षाप्रमाणे दरू
उडून जाईल तेथे गभर्धारणा होणार नाही, प्रसूतीही होणार नाहीत आिण
म्हणून बालकेही असणार नाहीत. 12पण 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. 14परमेश्वर, 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.

इस्राएल बहरलेल्या द्राक्षवेलीप्रमाणे आहे. त्याला
परमेश्वराकडून पुष्कळ गोष्टी िमळत गेल्या पण त्याने दवैांच्या
मानासाठी खूपखूप वेद्या बांधल्या. त्याची भूमी अिधकािधक

चांगली होत गेली, तेव्हा त्याने अिधक चांगले स्तभं दवैतांच्या मानासाठी
उभे केले. 2इस्राएलाच्या लोकांनी परमेश्वराला फसिवण्याचा प्रयत्न
केला. पण आता त्यांनी त्यांचा अपराध कबूल केलाच पािहजे. परमेश्वर
त्यांच्या वेद्या मोडेल. तो त्यांच्या स्मारक स्तभंांचा नाश करील. 3आता
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 5शोमरोनमधील 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. 6ती
मूतीर् अशशूरच्या महान राजाला भेट म्हणून नेली गेली तो, एफ्राईमची
लज्जास्पद मूतीर् ठेवील. इस्राएलला आपल्या मूतीर्ची लाज वाटेल.
7शोमरोनच्या दवैतांचा नाश केला जाईल पाण्यावर तरगंणाऱ्या
लाकडाच्या तुकड्याप्रमाणे त्यांची दशा होईल. 8इस्राएलाने 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.”
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9इस्राएल, िगबाच्या काळापासून तू पाप केले आहेस ते लोक तेथे पाप
करीतच रािहले. िगबातील ते दषु्ट यधु्दात खरोखरी पकडले जातील.
10मी 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
स्वत: ढेकळे फोडील. 12जर 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. 13पण 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.
15आिण हे सवर् तुझ्याबाबतीत बेथेल येथे घडेल. का? कारण तुम्ही खूप
पापे केली. तो िदवस उजाडताच इस्राएलच्या राजाचा संपूणर् नाश होईल.

परमेश्वर म्हणाला, “इस्राएल लहान बालक असताना, मी
(परमेश्वराने) त्यांच्यावर प्रेम केले. आिण मी माझ्या मुलाला
िमसरबाहेर बोलािवले. 2पण 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. 4मी 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.”
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 मन:पिरवतर्न होत आहे.
तुझ्याबद्दलचे माझे प्रेम अितशय उत्कट आहे. 9मी, 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. 10मी
िंसहासारखी डरकाळी फोडीन. मी डरकाळी फोडताच, माझी मुले
माझ्यामागून येतील ती पिश्चमेकडून भयाने थरथर कापत येतील. 11ती
ि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.”

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.
2परमेश्वर म्हणतो, “माझे इस्राएलशी भांडण आहे. याकोबला त्याच्या
कमार्ंबद्दल सजा िमळालीच पािहजे. त्याने केलेल्या वाईट कृत्यांबद्दल
त्याला िशक्षा झालीच पािहजे. 3याकोबने आईच्या गभार्त
असल्यापासूनच त्याच्या भावाला फसवायला सुरवात केली. याकोब
शिक्तशाली तरुण होता. त्या वेळी तो परमेश्वरािवरुध्द लढला.
4याकोबने देवदतूाशी मल्लयधु्द खेळले आिण तो िंजकला तो रडला व
त्याने कृपा करण्याची याचना केली. हे बेथेलमध्ये घडले. तेथे तो
आमच्याशी बोलला. 5हो, 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.’ 9पण तुम्ही
िमसरमध्ये असल्यापासून, मी परमेश्वर तुमचा परमेश्वर आहे.
सभामडंपाच्या वेळेप्रमाणे तुम्हाला तबंूत राहायला भाग पाडीन. 10मी
संदेष्ट्यांशी बोललो मी त्यांना पुष्कळ दृष्टांन्त िदले. माझी िशकवण
तुम्हाला िशकिवण्यासाठी मी त्याना अनेक मागर् दाखिवले. 11पण
ि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. 13पण परमेश्वराने संदेष्ट्यांच्या
उपयोग करून देवाने इस्राएलला सुरिक्षत ठेवले. 14पण एफ्राईम
परमेश्वराच्या रागास कारणीभूत झाला एफ्राईमने अनेक लोकांना ठार
केले. म्हणून त्याला त्याच्या अपराधांबद्दल िशक्षा होईल. त्याचा प्रभू
(परमेश्वर) त्याला अपमान सहन करायला लावील.”

इस्राएलमध्ये एफ्राईमने स्वत:चे 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 स्वत:साठी मूतीर् तयार करतात. कारािगर
चमत्कितपूणर् चांदीच्या मूतीर् घडिवतात व ते लोक त्या मूतीर्शी बोलतात.
ते त्या मूतीर्पुढे बळी देतात. सोन्याच्या वासरांचे ते चंुबन घेतात. 3ह्याच
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. 5वाळवंटात, त्या रूक्ष प्रदेशात, मी तुम्हाला
ओळखले. 6मी 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.” 9 “इस्राएल, मी तुला मदत केली. पण तू माझ्यािवरुध्द गेलास
म्हणून आता मी तुझा नाश करीन. 10तुझा 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. 11मी 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. 15इस्राएल 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.
16शोमरोनला िशक्षा झालीच पािहजे, का? कारण ितने परमेश्वराकडे पाठ
िफरिवली. इस्राएली तलवारीला बळी पडतील. त्यांच्या मुलांची खांडोळी
केली जाईल. त्यांच्या गभर्वती िस्त्रयांना फाडून टाकले जाईल.”

इस्राएला, तू पडलास. तू परमेश्वरािवरुध्द पाप केलेस. पण
आता परमेश्वराकडे, तुझ्या परमेश्वराकडे, परत ये. 2तू ज्या
गोष्टी बोलणार आहेस, त्याबद्दल िवचार कर व परमेश्वराकडे

परत ये. “त्याला सांग की आमचे पाप धुवून टाक आम्ही करीत
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असलेल्या चांगल्या गोष्टीं चा स्वीकार कर. आम्ही आमच्या ओठांद्वारे
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. 4परमेश्वर म्हणतो, “त्यानी माझा त्याग
केली तरी मी त्यांना ह्या गोष्टीबद्दल क्षमा करीन. मी मोकळेपणाने
त्यांच्यावर प्रेम करीन. आता मी त्यांच्यावर रागावलो नाही. 5मी
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. 7इस्राएलचे लोक, पुन्हा,
माझ्या सुरािक्षतेत राहातील ते धान्याप्रमाणे वाढतील ते वेलीप्रमाणे
िवस्तारतील. ते लबानोनमधील द्राक्षारसाप्रमाणे होतील.” 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.” 9शहाण्या माणसाला या गोष्टी समजतात. चलाख माणसाने या
गोष्टी िशकाव्या परमेश्वराचे मागर् योग्य आहेत. त्यामुळे सज्जन जगतील व
दजुर्न मरतील.
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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. 3तुम्ही 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.
5मद्यप्यांनो, जागे व्हा व रडा! सवर् दारूड्यांनो, रडा! का? कारण तुमचे
गोड मद्य संपले आहे. पन्हा तुम्हाला त्याची चव चाखता येणार नाही.
6माझ्या 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
7माझ्या द्राक्षवेलीवरची सवर् द्राके्ष ते ‘टोळ’ खातील. चांगल्या द्राक्षवेली
जळाल्या व मेल्या माझी झाडे, ते, सोलून खातील. त्या झाडांच्या फांद्या
पांढऱ्या पडून त्यांचा नाश होईल. 8 एखाद्या तरुण वाग्दत्त वधूचा भावी
पती मारला गेल्यावर ती जशी रडते, तसे रडा! 9याजकांनो,
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. 13याजकांनो, 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. 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. 15शोक करा! का? कारण
परमेश्वराचा खास िदवस जवळच आहे. त्या वेळी, सवर्शिक्तमान
परमेश्वराची िशक्षा हल्ल्याप्रमाणे अचानक येईल. 16आमचे अन्न तुटले
आहे. आमच्या परमेश्वराच्या मिंदरातून आनदं व सुख िनघून गेले आहे.
17आम्ही िबयाणे पेरले पण ते मातीतच सुकून मरून गेले. आमची झाडे
वाळली व मेली आहेत. आमची धान्याची कोठार ेिरकामी झाली आिण
कोसळत आहेत. 18प्राणी भुकेन व्याकूळ होऊन कण्हत आहेत. गुरांचे
कळप गांगरून जाऊन, इतस्तत: 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.

ि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. 2तो 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. 3धगधगती 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. ते बलवान आहेत. ते यधु्दासाठी सज्ज आहेत. 6ह्या
सनै्यापुढे लोक भीतीने थरथर कापतात आिण त्यांचे चेहेर ेपांढरफेटक
पडतात. 7सिैनक 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. 11परमेश्वर 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? 12परमेश्वराचा
संदेश पुढीलप्रमाणे आहे: “मनापासून माझ्याकडे परत या. तुम्ही दषु्कृत्ये
केलीत. रडा, शोक करा आिण उपवास करा. 13तुमचे 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. 14कदािचत परमेश्वराचे मन:
पिरवतर्न होईलही, कोणी सांगावे! आिण कदीिचत तो त्याच्या मागे
तुमच्यासाठी आशीवार्दही ठेवून जाईल. मग तुम्ही परमेश्वराला. तुमच्या
परमेश्वराला, अन्नापर्णे व पेयापर्णे देऊ शकाल. 15 िसयोन वरून रणिंशग
फंुका. खास सभा बोलवा. उपवासाची िविशष्ट वेळ ठरवा. 16लोकाना
एकत्र जमवा, खास सभा बोलवा, वृध्दांना एकत्र आणा मुलांना एकत्र
जमवा, तान्ह्या मुलांना एकािठकाणी जमवा. शय्यागृहातून नवरा
नवरीलाही येऊ द्या. 17याजकांना, 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. 18मग, देशासाठी, परमेश्वराच्या भावना
उत्तेिजत झाल्या. त्याला, त्याच्या लोकांबद्दल वाईट वाटले. 19परमेश्वर
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. 20मी उत्तरकेडून 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.”
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. 24खळी गव्हाने भरून जातील, आिण िंपपे
द्राक्षरसाने व जतैुनच्या तेलाने भरून वाहतील. 25 “मी, परमेश्वराने, माझे
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सनै्य तुमच्यािवरुध्द पाठिवले. तुमचे जे काही होते ते, नाकतोडे, टोळ,
कुसरूड व घुले यांनी खाल्ले.पण, मी, परमेश्वर, तुमच्या संकटांच्या वषार्ची
भरपाई करीन. 26मग 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. 27मी 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.” 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. 30मी आकाशात आिण पृथ्वीवर आश्चयर्कारक खणुा दाखवीन
तेथे रक्त, आग व दाट धूर िदसेल. 31सूयार्ऐवजी अधंार होईल. चंद्राचे
रूपांतर रक्तात होईल. मग परमेश्वराचा महान आिण भयकंर िदवस
उगवेल. 32आिण 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.

“त्या वेळी, यहूदा व यरुशलेम यांची कैदेतून सुटका करून, मी
त्यांना परत आणीन. 2मी, सवर् राष्ट्र ांनासुध्दा गोळा करून,
खाली यहोशाफाटाच्या दरीतआणीन. 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 महत्वनाही. माझ्या कृत्याबद्दल तुम्ही मला िशक्षा
करीत आहत का? तुम्हाला कदािचत् तसे वाटत असेल. पण लवकरच
मी तुम्हाला िशक्षा करीन. 5तुम्ही 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. 7तुम्ही त्या खूप दरू असलेल्या
प्रदेशात माझ्या लोकांना पाठिवले. पण मी त्यांना परत आणीन, आिण
तुम्ही जे काही केले, त्याबद्दल तुम्हाला िशक्षा करीन. 8तुमच्या मुला-
मुलींना मी यहूद्यांना िवकीन. मग ते त्या मंुला-मुलींना दरूच्या शबाच्या
लोकांना िवकतील.” परमेश्वरानेच हे सांिगतले. 9 राष्ट्र ा-राष्ट्र ामध्ये घोषणा
करा: यधु्दाला सज्ज व्हा. बलवान माणसांना उठवा. सवर् योध्दे जवळ
येऊ देत त्यांना उठू द्या. 10फाळ मोडून त्यांच्या तलवारी
करा.कोयत्यापासून भाले करा. “दबुळ्याला मी बलवान योध्दा आहे”
असे म्हणू द्या. 11सवर् 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 िनणर्याच्यादरीत पुष्कळशी माणसे आहेत. परमेश्वराचा
िवशेष िदवस जवळ आला आहे. 15 चंद्र-सूयर् काळवंडतील. तार ेिनस्तेज
होतील. 16परमेश्वर 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. 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 20परतंु,
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. 2आमोस
म्हणाला: परमेश्वर िसयोनच्या िंसहाप्रमाणे गजर्ना करतो. त्याची प्रचंड
गुरगुर यरुशलेमपासून ऐकू येते; मेंढपाळांची कुरणे सुकलीत. कमेर्ल
पवर्तसुध्दा सुकला आहे. 3परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या,
“िदमीष्कच्या लोकांनी पुष्कळ अपराध केल्यामुळे मी त्यांनी खात्रीने
िशक्षा करीन. का? कारण त्यांनी िगलादला धान्य मळण्याच्या लोखडंी
अवजाराने मारले. 4मी 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.
6परमेशवर 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 मनोरे
नष्ट करील 8अश्दोदच्या 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. 9परमेश्वर 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 मनोर ेत्यामुळे नष्ट होतील.” 11परमेश्वर 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 मनोर ेनष्ट
करीन.” 13परमेश्वर 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. 15मग त्यांचा राजा व नेते पकडले
जातील. त्यांना बरोबरच दरू नेले जाईल.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी
सांिगतल्या आहेत.

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. 3अशारीतीने, मवाबच्या राजांचा
शेवट करीन. मी मवाबच्या नेत्यांना ठार करीन.” परमेश्वर असे म्हणतो.
4परमेश्वर 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.” 6परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो: “इस्राएलने पुष्कळ
अपराध केले आहेत म्हणून मी त्याला िशक्षा करणारच. का? कारण
इस्राएल लोकांना िवकले. त्यांनी गिरबांना जोड्याच्या िंकमतीला िवकले.
7गिरबांना 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 स्वत:साठी 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. 11मी तुमच्यापकैी काही
मुलांना संदेष्टे बनिवले व तुमच्यातील काही तरुणांना नाजीर बनिवले,
इस्राएल लोकांनो हे खर ेआहे!” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 12 “पण
तुम्ही नाजीरांना मद्य प्यायला लावले व संदेष्ट्यांना संदेश देण्यास मनाई
केली. 13तुम्ही मला बोजाप्रमाणे आहात खूप वाळलेले गवत भरलेल्या
गाडीप्रमाणे मी खाली वाकलो आहे. पण मी ह्याच तव्हेने तुम्हाला खाली
दाबून टाकीन. 14कोणीही पळून जाऊ शकणार नाही. अगदी जोरात
धावणारा सुध्दा! बलवान पुरसेे बलवान राहणार नाहीत. सिैनक पळून
जाऊन स्वत:ला वाचवू शकणार नाहीत. 15धनुधार्री वाचणार नाहीत.
जोरात धावणार ेपळून जाणार नाहीत. घोडेस्वार िजवंत राहणार नाहीत.
16 त्या वेळी खूप शूर सिैनकसुध्दा पळून जातील. त्यांना कपडे
घालण्याससुध्दा वेळ िमळणार नाही.” परमेश्वर असे म्हणतो.

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.” 3दोन
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. 5जाळ्यात दाणे नसतील तर, पक्षी जाळ्यात जाणार
नाही आिण सापळ्याचे दार बदं झाले, तर तो सापळा पक्ष्याला
पकडणारच. 6जर इषाऱ्याची रणिंशगे फंुकली गेली, तर लोक भीतीने
थरथर कापणारच. जेव्हा नगरीवर संकट येते, तेव्हा परमेश्वर त्याला
कारणीभूत असतो. 7प्रभू 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. 9अश्दोद व
िमसर यांच्या उंच मनोऱ्यांवरून पुढील संदेशाची घोषणा करा:
“शोमरोनच्या पवर्तांवर या तेथे तुम्हाला भयकंर गोंधळ पाहायला िमळेल
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का? कारण लोकांना योग्य आचरण माहीत नाही. 10 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.” 12परमेश्वर 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.” 13माझा प्रभू सवर्शिक्तमान परमेश्वर देव पुढील गोष्टी सांगतो:
“याकोबच्या वंशजांना (इस्राएलला) ह्या गोष्टींबद्दल ताकीद द्या.
14इस्राएलने 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.

शोमरोनच्या पवर्तावर राहणाऱ्या, बाशानच्या गायींनो, मी काय
म्हणतो ते ऐका! तुम्ही गिरबांना दखुिवता! त्यांना िचरडून
टाकत! तुम्ही तुमच्या नवऱ्यांना तुमच्यासाठी “मद्य आणण्यास

सांगता!” 2परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने शपथ घेतली आहे. त्याने त्याच्या
पिवत्र्याची शपथ घेऊन सांिगतले की तुमच्यावर संकटे येतील. माशांचा
गळ टाकून ते तुमच्या मुलांना नेतील. 3तुमच्या 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 िगल्गाललाजाऊन आणखी पापे करा. सकाळी यज्ञ
करा. तीन िदवसाच्या सुट्टीसाठी आपल्या िपकाचा दहावा भाग आणा.
5खिमराची 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! 13मी 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.”

इस्राएलच्या लोकांनो, हे गीत ऐका हे िवलापगीत तुमच्याबद्दल
आहे. 2इस्राएलची कुमािरका पडली आहे. ती पुन्हा कधीही
उठणार नाही. ितला एकटीलाच सोडून िदले आहे ती धुळीत

लोळत आहे. ितला उठवणारा कोणीही नाही. 3परमेश्वर, माझा प्रभू
पुढील गोष्टी सांगतो: “हजार माणसांना घेऊन नगर सोडणार ेअिधकारी
फक्त शभंर माणसंाना बरोबर घेऊन नगर सोडणार ेअिधकारी फक्त दहा
माणसांना घेऊन परततील. 4परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र ाला असे सांगतो,
“मला शरण या आिण जगा. 5पण बेथेलास शरण जाऊ नका;
िगल्गालला जाऊ नका; सीमा ओलांडून खाली बरैशेब्यालाही जाऊ
नका. िगल्गालमधील लोकांना कैदी म्हणून नेले जाईल. आिण बेथेलचा
नाश केला जाईल. 6परमेश्वराकडे 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.
7तुम्ही मदतीसाठी परमेश्वराची याचना करावी. देवानेच कृित्तका व
मृगशीषर् यांची िनिर्मती केली. तो परमेश्वरच अधंाराचे रूपांतर सकाळच्या
उजेडात करतो. 8तोच िदवसाचे पिरवतर्न अधंाव्या रात्रीत करतो.
समुद्रातील पाण्याला बोलावून जिमनीवर ओततो त्याचे नाव ‘याव्हे!’ तो
एक मजबूत शहर सुरिक्षत ठेवतो. 9तर दसुऱ्या भक्कम शहराचा नाश
होऊ देतो.”तुम्ही चांगुलपणा िवषात बदलता तुम्ही न्यायाला मारून
धुळीत पडू देता. 10संदेष्टे चव्हाट्यांवर जाऊन लोक करीत असलेल्या
दषु्कृत्यांबद्दल बोलतात, पण अशा संदेष्ट्यांचा लोक ितरस्कार करतात.
संदेष्टे सरळ, चांगल्या सत्याची िशकवण देतात. पण लोक त्यांचा रागच
करतात. 11तुम्ही 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. 12का? 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. 14परमेश्वर तुमच्याबरोबर’ आहे असे तुम्ही
म्हणता, मग सत्कृत्ये करा, दषु्कृत्ये नव्हे. त्यामुळे तुम्ही जगाल व सवर्
शिक्तमान परमेश्वर देव खरोखरच तुमच्याबरोहबर येईल. 15दषु्टाव्याचा
ितरस्कार करा व चांगुलपणावर प्रेम करा. न्यायालयात पुन्हा न्याय
आणा. मग कदािचत सवर्-शिक्तमान परमेश्वर देव योसेफच्या वाचलेल्या
वंशजांवर कृपाकरील. 16माझा प्रभू सवर्शिक्तमान देव म्हणतो, “लोक
चव्हाट्यावर रडत असतील रस्त्यांतून ते रडतील. धदेंवाईक
रडणाऱ्यांना लोकभाड्याने बोलवून घेतील. 17द्राक्षमळ्यांत लोक रडत
असतील. का? कारण मी तुमच्यामध्ये िफरून व तुम्हाला िशक्षा करीन.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत. 18परमेश्वरचा 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. 20परमेश्वराचा
खास िदवस अधंारच आणील, उजेड नाहीतो िनराशेचा िदवस असेल,
प्रकाशाचा एक िकरणही नसेल तो आनदंचा िदवस नसेल. 21 “मला
तुमच्या सणांचा ितरस्कार वाटतो मी ते मान्य करणार नाही. तुमच्या
धािर्मक-सभा मला आवडत नाहीत. 22तुम्ही मला होमापर्णे व अन्नापर्णे
जरी िदलीत, तरी मी ती स्वीकारणार नाही. शांत्यापर्णात, तुम्ही िदलेल्या
पुष्ट प्राण्यांकडे मी पाहणारसुध्दा नाही. 23तुमची ककर् श गाणी येथून दरू
न्या. तुमचे वाद्यसंगीत मी ऐकणार नाही. 24तुम्ही, तुमच्या देशातून,
पाण्याप्रमाणे, न्यायीपणा वाहू द्यावा. कधीही कोरडा न पडणाऱ्या
झऱ्याप्रमाणे चांगुलपणा वाहावा. 25इस्राएल, वाळवंटात, 40 वषेर् तू मला
यज्ञ व दाने अपर्ण केलीस. 26पण तुम्ही सकू्कथ ह्या तुमच्या राजाची व
कैवानची मूतीर्सुध्दा वाहून नेली. तुम्ही स्वत:च तुमच्या दवैतांसाठी तारा
तयार केला. 27 म्हणून मी तुम्हाला कैदी म्हणून िदिमष्काच्या पलीकडे
घालवीन.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या. त्याचे नाव सवर्शिक्तमान
देव!

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.
2कालनेला जाऊन पाहा. तेथून महानगरी ‘हमाथला जा. पिलष्ट्यांची
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नगरी गथला जा. तुम्ही ह्या राज्यांपेक्षा चांगले आहात का? नाही. त्याचे
देश तुमच्या देशापेक्षा मोठे आहेत. 3तुम्ही लोक करीत असलेल्या
कृत्यांमुळे िशके्षचा िदवस जवळ जवळ येत आहे. तुम्ही त्या
िंहसाचाराच्या िनयमाला जवळ जवळ आणता. 4पण तुम्ही सवर्
सुखसोयी उपभोगता. तुम्ही हिस्तदतंी पलगंावर झोपता आिण गाद्या-
िगद्यार्वर पसरता. तुम्ही कळपातील कोवळी कोकर ेव गोठ्यातील वासरे
खाता. 5तुम्ही वीणा वाजिवता. आिण दािवदाप्रमाणे वाद्यांवर सराव
करता. 6तुम्ही िदमाखदार प्यालांतून मद्य िपता. तुम्ही चांगली अत्तरे
वापरता. 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. 8परमेश्वराने, माझ्या
प्रभूने, स्वत:ची 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.” 9 त्या वेळी,
कदािचत् काही घरांत दहा लोक िजवंत राहतील आिण ते सुध्दा
मरतील. 10प्रेत 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.” 11पाहा! परमेश्वर देव आज्ञा देईल, मग मोठ्या घरांचे तुकडे
तुकडे होतील. व लहान घरांचे लहान लहान तुकडे होतील. 12घोडे
खडकावरून धावतात का? नाही. लोक गायांच्या साहाय्याने जमीन
नांगरतात का? नाही. पण तुम्ही सवर्काही वरचे खाली करता. तुम्ही
चांगुलपणा व न्याय यांचे वीष केले. 13तुम्ही 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.

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. 2टोळांनी देशातील सवर् गवत खाल्ले. त्यानतंर मी म्हणालो,
“परमेश्वरा, माझ्या प्रभू, मी िवनवणी करतो, आम्हाला क्षमा कर. याकोब
जगू शकणार नाही तो फारच दबुळा आहे.” 3मग ह्याबाबतीत परमेश्वराचे
मन:पिरवतर्न झाले परमेश्वर म्हणाला, “ते घडणार नाही.” 4परमेश्वराने,
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. 5पण मी म्हणालो, “हे परमेश्वर देवा,
थांब, मी तुझी करूणा भाकतो याकोब जगू शकणार नाही तो खूपच
लहान आहे.” 6मग परमेश्वराचे ह्या गोष्टीबाबत ह्रदयपिरवतर्न झाले.
परमेश्वर प्रभू म्हणाला, “हीही घटना घडणार नाही.” 7परमेश्वराने मला
पुढील गोष्टी दाखिवल्या. परमेश्वर, त्याच्या हातात ओळंबा घेऊन एका
िंभतीजवळ उभा होता (िंभत ओळंब्याने सरळ केलेली होती.) 8परमेश्वर
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.
9इसहाकच्या उच्च स्थानाचा नाश होईल. इस्राएलची पिवत्र स्थाने
धुळीला िमळतील. मी यराबाम घराण्यावर हल्ला करीन आिण त्यांना
तलवारीने ठार मारीन.” 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. 11आमोस
म्हणाला असे आहे, यराबाम तलवारीच्या वाराने मरले, आिण
इस्राएलच्या लोकांना त्यांच्या देशातून कैदी म्हणून बाहेर नेले जाईल.”
12अमास्या आमोसला असेही म्हणाला, “अर ेद्रष्ट्या, खाली यहूदात
जा आिण तेथे जेव! तेथेच दे तुझे प्रवचन. 13पण यापुढे बेथेलमध्ये

संदेश देऊ करू नकोस. ही यराबामची पिवत्र जागा आहे, हे इस्राएलचे
मिंदर आहे.” 14मग आमोस अमास्याला म्हणाला, “मी धदेंवाईक संदेष्टा
नाही. मी संदेष्ट्यांच्या घराण्यातीलही नाही. मी गुर ेराखत होतो. आिण
उंबरांच्या झाडांची िनगा राखत होतो. 15मी 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. 17पण
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.”‘

परमेश्वराने मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या मी एक उन्हाळी
फळांची टोपली पािहली. 2परमेश्वराने 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.
3मिंदरातील गाण्याचे रूपांतर िवलािपकेत होईल. परमेश्वर, माझा प्रभू
असे म्हणाला. सगळीकडे प्रेतेच प्रेते असतील. लोक गुपचूप, प्रेते
उचलतील आिण िढगावर फेकतील.” 4माझे ऐका! तुम्ही असहाय्य
लोकांना तुडिवता ह्या देशातील गिरबांचा नाश करण्याचा तुम्ही प्रयत्न
करीत आहात. 5तुम्ही, 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. 6गरीब 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.” 7परमेश्वराने 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. ह्या
देशात राहणारा प्रत्येकजण मृतासाठी रडेल. िमसरमधील नील
नदीप्रमाणे, संपूणर् देश वर फेकला जाऊन खाली आदळेल. देश हेलकावे
खाईल.” 9परमेश्वराने पुढील गोष्टीही सांिगतल्या “त्या वेळी, मी सूयार्चा
दपुारीच अस्त करीन. स्वच्छ िनरभ्र िदवशी, मी जगावर अधंार पसरवीन.
10मी 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.”
11परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! मी देशात उपासमार आणीन. ते िदवस येतच
आहेत लोकांना भाकरीची भूक नसेल. ते पाण्यासाठी तहानेले नसतील
परमेश्वराच्या वचनांचे ते भूकेले असतील. 12लोक 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. शोमरोनच्या पापाच्याजोरावर त्यांनी
वचने िदली. 14 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.”

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.” 4जर ते पकडले गेले. आिण त्यांचे
शत्रू त्यांना घेऊन गेले. तर मी तलवारीला आज्ञा करीन. आिण ती त्यांना
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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.”
5माझा 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.
6आकाशाच्यावर परमेश्वराने माड्या बांधल्या. तो त्याचे आकाश
पृथ्वीवर ठेवतो. तो समुद्राच्या पाण्याला बोलिवतो. आिण पावसाच्या
रूपात जिमनीवर ओततो. त्याचे नाव याव्हेआहे. 7परमेश्वर असे म्हणतो:
“इस्राएल, तू मला कूशी लोकांप्रमाणे आहेस. मी इस्राएलला िमसर
देशातून बाहेर आणले. पिलष्ट्यांना मी कफतोरमधून आिण अरामींना
कीर मधून आणले.” 8परमेश्वर, माझा प्रभू, पापी राज्यावर (इस्राएलवर)
लक्ष ठेवीत आहे. परमेश्वर म्हणाला, “मी इस्राएलला पृथ्वीतळावरून
पुसून टाकीन. पण याकोबच्या घराण्याचा मी संपूणर् नाश करणार नाही.
9इस्राएल 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. 10माझ्या

लोकांतील पापी म्हणतात, “आमचे काही वाईट होणार नाही.’ पण त्या
सवार्ंना तलवारीने ठार मारले जाईल.” 11दािवदचा 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. 12मग अदोममध्ये िजवंत असलेले लोक आिण माझे नाव
लावणार ेलोक परमेश्वराकडे मदतीच्या आशेने पाहतील.” परमेश्वर असे
म्हणाला व तो तसेच घडवून आणील. 13परमेश्वर म्हणतो, “असे िदवस
येत आहेत की नांगरणी करणारा कापणी करणाऱ्याला, द्राके्ष तुडिवणारा
द्राके्ष तोडणाऱ्याला, गाठील. टेकड्यां-डोंगरांतून गोड द्राक्षरस ओतला
जाईल, 14मी 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. 15मी
माझ्या लोकांना त्यांच्या देशात रुजवीन. आिण मी त्यांना िदलेल्या
भूमीतून ते पून्हा उपटले जाणार नाहीत. परमेश्वराने, तुमच्या परमेश्वराने,
हे सांिगतले आहे.
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ओबद्याओबद्या

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.” 2 “अदोम, मी तुला लहान
राष्ट्र  करीन. लोक तुझा खूप ितरस्कार करतील. 3तुझ्या गवार्ने तुला मूखर्
बनिवले. उंच कड्यावरील गुहांत तू राहतोस. तुझे घर टेकडीवर उंच
िठकाणी आहे. म्हणून स्वत:शी म्हणतोस, ‘मला कोणीही खाली
जिमनीवर आणू शकत नाही.”‘ 4परमेश्वर, देव, असे म्हणतो, “जरी तू
गरुडाप्रमाणे वर जातोस, आिण ताऱ्यांमध्यो घरटे बांधतोस, तरी मी तुला
खाली आणील.” 5तुझा 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. 6पण एसावचा
लपिवलेला खिजना शत्रू कसोशीने शोधेल. आिण त्यांना ते सवर् सापडेल.
7तुझे ि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’.
8परमेश्वर 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. 10तू अप्रितष्ठेने माखशील. आिण तुझा
कायमचा नाश होईल. का? कारण तू, तुझा भाऊ याकोब याच्याशी
कू्ररपणे वागलास. 11तू 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. 12तुझ्या 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. 13माझ्या 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. 15परमेश्वराचा ि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. 16का? कारण तू माझ्या पिवत्र पवर्तावर रक्त सांडलेस
म्हणून दसुरी राष्ट्र ेही तुझे रक्त सांडतील.तू संपशील. तू कधी अिस्तत्वात
नव्हतास, अशीच तुझी दशा होईल. 17पण िसयोन पवर्तावर काही
वाचलेले असतील. ते माझे खास लोक असतील. याकोबाचे राष्ट्रत्याच्या
मालकीच्या गोष्टी परत स्वत:कडे घेईल. 18याकोबाचे घराणे आगीप्रमाणे
होईल योसेफाचे घराणे जाळासारखे असेल पण एसावाचे राष्ट्रराखेप्रमाणे
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. 20इस्राएलच्या 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.
आिण राज्य परमेश्वराच्या मालकीचे होईल.
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योनायोना

तर अमीताइचा पुत्र योना याजवळ परमेश्वराचे वाचन आले िक
, 2तू उठून जी मोठी नागरी आहे ितकडे जा, आिण ितजला
प्रवाद गाजवून सांग; कारण त्यांची दृष्टाई मझ समोर चढली

आहे. 3परतंु योना तिर्शशास पळून जावे म्हणून उठला ,आिण उतरत
याफोस गेला.तेव्हा तिर्शशास जाणार ेएक गलबत त्यास सापडले;मग तो
त्याचा उतारा देऊन त्यासंगती तािर्शशाला परमेश्वरासामोरून
जाण्यासाठी त्यावर चढला.

4आिण परमेश्वराने समुद्रात मोठा वारा सुटू िदला,आिण मोठे वादळ
समुद्रात आले,मग गलबत फुटले अशी शकंा झाली. 5आिण नावडे
भ्याले आिण प्रत्येक जन आपल्या देवाला हाक मारू लागले ,आिण
गलबतात जे भारगत होते,त्यापासून गलबत हलके करावे ,म्हणू ते
समुद्त्र टाकू लागले;परतंु योना गलबताच्या तळी उतरून आडवा पडून
गाढ झोपेत होता. 6मग तांडेल त्याजवाळ येऊन म्हणाले ,अर ेिनजणायार्
,तुझ्या मनात कायकाय आहे? तू उठ,आपल्या देवाला आरोळी
मार,कदािचत देव आम्हास प्रसन्ना होईल,मग आम्ही नाश पावणार नाही
7आिण ते एकमेकाला म्हणाले,याहो,आपण पण पडू जाणू िक कोणामुळे
हे संकट आपणावर आले आहे;मग त्यांनी पण पािडले, आिण पण
योनावर पडला. 8 तेव्हा त्यांनी त्याला म्हटले, तू आम्हाला सांग िक
कशा मुळे हे संकट आम्हावर आले आहे; तुझा धदंा काय आहे आिण तू
कोठून आला आहेस? तुझा देश कोणता आिण तू कोठल्या लोकांतला
आहेस? 9मग तयाने त्यास सांिगतले िक मी इब्री आहे;आिण मी
परमेश्वराला आकांशातल्या देवाला िभतो,ज्या त्याने समुद्र व कोरडी भूमी
उत्पन्न केली. 10 तेव्हा ते मनुष्य अत्यन्त भयभीत झाले,आिण त्याला
म्हणाले तू हे का केले आहे?कारण िक त्या मनुष्यांनी जाणले िक तो
परमेश्वरासमोरून पळून जात आहे. कां कीं त्याने असे त्यास सांिगतले
होते. 11मग ते त्याला म्हाणाले समुद्र अमहावरून शांत व्हावा,म्हणून
आम्ही तुझे काय करू? का िक समुद्र खळबळत आिण उसळत आहे.
12तर तो त्यास म्हणाल तुम्ही मला उचलून समुद्रात टाका, म्हणजे
समुद्र तुम्हावरून शांत होईल; कारण िक मी जाणतो मजमुळे हे मोठे
वादळ तुम्हावर आहे. 13तथापी त्या मनुष्यांनी गलबत ितरास
आणायासाठीझटून व्हलिवले;परतंु त्यांचा उपाय चालेना ;का िक समुद्र
त्यांजवर खवळत व उसळत होता. 14 तेव्हा ते परमेश्वरास आरोळी मारत
म्हणाले, हे पमेर्ह्स्वरा,या मनुष्याच्या मुळे आम्ही नाश पावू नये,आिण
िनदोर्ष रक्ताचा दोष आम्हाला लावू नये;का का िक हे परमेश्वरा ,जसे तुला
वाटेल तसे तू केले आहे. 15नतंर त्यांनी योनाला उचलून समुद्रात
टािकले. तेव्हा समुद्र आपल्या खवळण्यापासून शांतन झाला. 16मग त्या
मनुष्यांनी परमेश्वराचे मोठे भय धरले,आिण परमेश्वरासाठी यज्ञन्य
केले,आिण नवस केले.

17तर योनाला िगळावे म्हणून एक मोठा मासा िसद्ध केला होता.
आिण योना ने परमेश्वर जो आपला देव त्याची प्राथर्ना
मास्याच्या पोटात केली 2आिण म्हटले म्या आपल्या
संकटामुळे परमेश्वराकडे हाक मारली, तेव्हां त्याने मला उत्तर

िदले;म्या मृत्लोकाच्या पोटातून आरोळी मािरली ,तेव्हा तू माझा शब्द
ऐिकला. 3का िक तू मला समुद्राच्या मध्यभागी टािकले,आिण प्रवाहाने
मला वेिढले,तुझ्या सवर् उसळत्या व लोळत्या लटा माझ्यावर गेल्या.
4 तेव्हा मी म्हणालो मी तुझ्या दृष्टीसामोरून टाकलेला आहे;तथािप मी
तुझ्या देवळाकडे पुन्हा पाहीन. 5पाण्याने मला प्रनापयर्ंत झािकले; आिण
डोहाने मला वेिढले,समुद्र शेवाळ माझ्या डोईस वेष्टीले होते 6मी
पवर्तांच्या तळा पयर्ंत उतरलो; पृथ्वीचे सवर्काल्चे अडसर माझ्भोवती
होते; तथािप परमेश्वरा माझ्या देवा , तू माझा जीव खाचेतून वरती

काढला आहे 7 तेव्हा माझा जीव माज्या ठाई मुचीर्त झला;तेव्हा मी
परमेश्वराला स्मरले आिण माझी िवनतंी तुझ्या पिवत्र देवळात पोहचंली.
8 जे खोट्या व्याथर्पणाकडे आपले िचत्त लावतात ते आपला दयासागर
सोडतात. 9परतंु मी आभार मानण्याच्या वाणीने तुझकडे यज्ञ करीन;जो
नवस मी केला आहे तो मी फेडीन. तरण परमेंश्वराकडून आहे. 10अिण
परमेश्वराने त्या मत्स्याला झािपले;तेव्हा त्याने योना कोरड्या भुमीवर
ओकून टकीला.

पम्वेर्श्वराचे वचन योना जवाळ दसुयार्ने आले, 2तू उठून
नीनवेची जी मोठी नगरी आहे ितजकडे़ जा,अिण जो उपदेश में
तुला सुचिवन तो ितला गाजवून सांग. 3मग परमेश्वराच्या

वाचनाने योना उठून नीनवेस गेला.नीनवे तर फार मोठी नगरी होती.
तीही िदवसांच्या वाटचालीची होती. 4आिण योना नगरात एक
िदवसाच्या वाटचालीपयर्ंत जाऊ लागला,आिण त्याने गाजवून सांिगतले,
की आजुन चाळीस िदवस आहेत,मग िननवे धुळीस िमळेल.

5तर नीनवेतल्या मनुष्यांनी देवाला िवश्विसले, आिण उपासाची सूचना
गाजिवली, आिण मोठ्यापासून लहानपयर्ंत गोनताट नेिशले. 6कारण िक
नीनवेच्या राज्याकडे वतर्मान पोहोंचले होते,तेव्हा त्याने िसहांसानावरून
उठून आपला झगा आपल्या अगंातून काढून ठेिवला.मग तो गोणताट
नेसून राखेवर बसला. 7आिण राजाने आिण त्याच्या प्रधानाच्या ठरावाने
नीनवेत गाजवून सांिगतले, िक मनुष्यांनी अथवा पशंूनी,गुरांनी ,अथवा
मेंढरांनी काही चाखू नये. 8परतंु मनुष्य आिण पशु गोणताट नेसोत;
आिण देवाकडे मनापासून हाक मारोत आिण प्रत्येक कुमागार्पासून आिण
जो बलात्कार त्यांच्या मुठी असेल त्या पासून िफरोत. 9आम्ही नाश
पावू नये म्हणून देव वळेल,अनुतापेल,आिण आपल्या संतप्त क्रोधापासून
िफरले िक नाही?हे कोण जाणे? 10तर ते आपल्या कुमागार्पासून
िफरलेे,अशी त्यांची कमेर् देवाने पिहली आिण ज्या संकटािवषयी देव
बोलला होता ,िक मी त्यास नाश करीन,त्यािवषयी तो अनुतापला
आहे,आिण त्याने ने केले नाही.

योनाला फार दखु झाले व त्याला राग आला. 2तो परमेश्वराला
िवनवणी करू लागला िक, मी माझ्या देशात होतो तेव्हा माझे
सांगणे होते का नाही बर.े म्हणूनच मी ताशीर्शास नीघून

जाण्याची घाई केली.मला मािहत होते िक तू
कृपाकरणारा,कानावाळू,मडंक्रोध,दयादाखिवणारा, संकट आणल्याबद्दल
अनुताप करणारा असा देव आहेस. 3माझी िवनावणी ऐक, हे परमेश्वरा
,माझा जीव घे कारण िजवंत राहण्यापेक्षा मला मरण चांगले वाटते. 4मग
परमेश्वर म्हणाला तुला राग येणे बरोबर आहे का? 5मग योना बाहेर
िनघून शहराच्या पूवर् िदशेला बसला; तेथे तो एक मडंप टाकून सावलीत
बसला व शहराचे काय होते तो पाहत होता. 6मग तंुिबचा एक वेल
परमेश्वराने योनाच्या डोक्यावर सावलीसाठी उगवला जेणेकरून त्यानी
दखुन्यातून मुक्त व्हावे. त्या तंुिबच्या वेली मुळे योनाला खूप आनदं
वाटला. 7मग दसुयार् िदवशी देवाने एक िकडा त्या तंुिबच्या वेलीवर
सोडला व ती वेल सुकून गेली. 8मग परमेश्वराने, सूयर् उगवल्यावर
पुिर्वकडून झळईचा वारा सोडला;आिण उन योनाच्या डोक्यावर आले
त्याने तो अित दखुी: झाला व त्याला मरण येवो अशी तो िवनवणी करत
म्हणाला मला िजवंत राहण्यापेक्षा मरण चांगले वाटते. 9मग देव योनाला
म्हणाला तंुिबमुळे तुला राग येणे हे बरोबर आहे का? तो म्हणाला िक
रागामुळे माझा जीव गेला तरी चालेल. 10परमेश्वर त्याला म्हणाल या
तंुिबसाठी तू काहीच कष्ट केले नाही व तू िहला मोठे केले नाही,ती
एकारात्रीत मोठी झाली आिण एका रात्रीत मेली 11ह्या वेलीची तू इतकी
पवार् का करतोस. ज्याला उजव्या व डाव्या हाताचा फरक समजत नाही
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मीखामीखा

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. 2सवर् लोकांनो ऐका! जग आिण
त्यावरील प्रत्येकाने, ऐका! माझा प्रभू परमेश्वर, त्याच्या पिवत्र मिंदरातून
येईल. तुमच्यािवरुध्दचा साक्षीदार म्हणून तो येईल. 3पाहा 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. 5का? ह्याला
कारण याकोबचे पाप, तसेच इस्राएल राष्ट्र ाची दषु्कमेर् आहेत.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
8घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल मला फार द:ुख होईल. मी अनवाणी व
वस्त्रािशवाय िफरने. मी कोल्ह्याप्रमाणे मोठ्याने आकांत करीन. आिण
शहामृगाप्रमाणे ओरडीन. 9शोमरोनची जखम भरुन येऊ शकत नाही.
ितचा आजार (पाप) यहूदापयर्ंत पसरला आहे. तो माझ्या माणसांच्या
वेशीपयर्ंत पोहोचला आहे. तो पार यरुशलेमपयर्ंत पसरला आहे.
10गथमध्ये हे सांगू नका. अकंोत ओरडू नका. बेथ-अफ्रामध्ये धुळीत
लोळा. 11शाफीरमध्ये 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. 12मारोथमधील लोक सुवातेर्ची वाट पाहता पाहता दबुर्ल
होतील. का? कारण संकट परमेश्वराकडून खाली यरुशलेमच्या वेशीपयर्ंत
आले आहे. 13लाखीशच्या 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 घर ेइस्राएलच्या राजाला फसवतील.
15मोरशेमध्ये 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 स्वत:चे डोक्याचे मंुडन करुन कराल. गरुडा प्रमाण तुम्ही स्वत:चे
डोक्याचे मंुडन करुन घ्या आिण द:ुख प्रगट करा. का? कारण तुमच्या
मुलांना तुमच्यापासून दरू नेले जाईल.

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. 3 म्हणूनच परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो. “पाहा! ह्या
कुटंुबाला संकटात टाकण्याचे मी योजीत आहे. तुम्ही स्वत:ला वाचवू

शकणार नाही.तुमचे गवर्हरण होईल. का? कारण वाईट वेळ येत आहे.
4मग 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 त्या जिमनीची वाटणी
परमेश्वराच्या लोकात करु शकत नाही.” 6लोक म्हणतात, “आम्हाला
उपदेश करु नको. आमच्याबद्दल वाईट गोष्टी सांगू नकोस आमचे काहीही
वाईट होणार नाही.” 7पण याकोबच्या लोकांनो, मला ह्या गोष्टी
सांिगतल्याच पािहजेत. तुमच्या वाईट कृत्यांमुळे परमेश्वराची
सहनशीलता संपुष्टात येत आहे. तुम्ही नीट वागलात, तर मी
तुमच्यासाठी चांगली बातमी आणीन. 8माझ्या लोकांनो, तुम्ही शत्रू
म्हणून (परमेश्वराचे अथवा एकमेकाचे) उभे रािहलात. स्वत:ला सुरिक्षत
समजणाऱ्या, जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांचे तुम्ही कपडे चोरता. पणे ते
यधु्दकैदी असल्यासारखे मानून तुम्ही त्यांच्या वस्तू काढून घेता.
9तुम्ही माझ्या लोकांच्या िस्त्रयांकडून चांगली घर ेकाढून घेतलीत.
त्यांच्या लहान मुलांपासून माझे वभैव काढून घेतले. 10उठा 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. 11ह्या 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.” 12हो! 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. 13फोडणारा
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.

मग मी म्हणालो, “याकोबच्या नेत्यांनो, इस्राएल राष्ट्र ांच्या
अिधकाऱ्यांनो, न्याय म्हणजे काय” हे तुम्हाला माहीत असावे!
2पण तुम्ही चांगल्याचा ितरस्कार करता आिण वाईटावर प्रेम

करता. तुम्ही लोकांची चामडी सोलता. त्यांच्या हाडांवरुन मांस ओढून
काढता. 3तुम्ही माझ्या माणसांचा नाश करीत आहात.तुम्ही त्यांची
कातडी सोलता आिण हाडे मोडता. भांड्यात घालण्यासाठी ज्याप्रमाणे
मांस िचरतात, त्याप्रमाणे तुम्ही त्यांच्या हाडांचे तुकडे तुकडे करता.
4आता, तुम्ही कदािचत परमेश्वराची प्राथर्ना कराल. पण तो तुम्हाला ओ
देणार नाही. नाही, परमेश्वर तुमच्यापासून तोंड लपवेल. का? कारण
तुम्ही दषु्कृत्ये करता.” 5भोंद ूवा खोटे संदेष्टे परमेश्वराच्या लोकांना
खोट्यागोष्टी 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! 7द्रष्टे लिज्जत झालेत ज्योितषी
ओशाळलेत. ते काहीच बोलणार नाहीत. का? कारण परमेश्वर त्यांच्याशी
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बोलणार नाही. 8पण परमेश्वराच्या आत्म्याने मला अिधकार, चांगुलपणा
व सामथ्यार्ने भरुन टाकले आहे. मी याकोबला त्याच्या पापांबद्दल
सांगीत. हो! मी इस्राएलशी त्याच्या पापांिवषयी बोलेन.” 9याकोबच्या
नेत्यांनो आिण इस्राएलच्या शास्त्यांनो, माझे ऐका! तुम्ही योग्य
चालीरीतीचा ितरस्कार करता. सरळ गोष्टीला तुम्ही वाकडी करता.
10लोकांना मारुन तुम्ही िसयोनची उभारणी केली. तुम्ही लोकांना
फसवून यरुशलेम उभे केले. 11यरुशलेमचे 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.”

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. 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. 4प्रत्येकजण
आपल्या द्राक्षवेलीखाली व अिंजराच्या झाडाखाली बसेल. त्यांना
कोणीही घाबिवणार नाही. का? कारण सवर् शिक्तमान परमेश्वराने असे
घडेल म्हणून सांिगतले आहे. 5दसुऱ्या राष्ट्र ातील लोक आपापल्या
दवैतांना अनुसरतात. पण आम्ही आमच्या परमेश्वर देवाचे नाव घेत
सदासवर्काळ चालत राहू. 6परमेश्वर 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. 8आिण तू, कळपाच्या मनोऱ्या, तुझी वेळ
येईल. योफल, िसयोनच्या टेकाडा, तू पुन्हा शासनाची जागा होशील. हो!
पूवीर्प्रमाणेच राज्य यरुशलेममध्ये असेल.” 9आता, 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. 11पुष्कळ 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. 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.

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. 3परमेश्वर, 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. 5मग 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.
7मग पुष्कळ राष्ट्र ांमध्ये िवखरुलेले याकोबचे वाचलेले लोक,
परमेश्वराकडून पडलेल्या आिण माणसांवर अवलबंून नसलेल्या
दवाप्रमाणे वाटतील. कोणासाठी पण न थांबणाऱ्या गवतावरच्या
सरीप्रमाणे ते असतील. 8पुष्कळ 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. 9तुम्ही तुमच्या
शत्रूंवर हात उचलाल आिण त्यांचा नाश कराल. 10परमेश्वर म्हणतो,
“त्या वेळी, मी तुमचे घोडे काढून घेईन. तुमचे रथ नष्ट करीन. 11तुमच्या
देशातील गावांचा मी नाश करीन. तुमचे सवर् िकल्ले मी पाडून टाकीन.
12तुम्ही यापुढे जादटूोणा करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तुमच्यात
यापुढे भिवष्य सांगण्याचा प्रयत्न करणार ेनसतील. 13मी तुमच्या
खोट्या देवाच्या मूतीर् नष्ट करीन. त्या खोट्या देवांचे स्मारकस्तभं मी
पाडून टाकीन. तुमच्या हातांनी घडिवलेल्या वस्तंूची तुम्ही पूजा करणार
नाही. 14अशेराच्या पूजास्तभंांचा मी नाश करीन. मी तुमच्या खोट्या
देवांचा नाश करीन. 15काही लोक माझे ऐकणार नाहीत. पण मी माझा
क्रोध त्यांच्यावर प्रकट करीन. मी त्यांचे उट्टे काढीन.”

परमेश्वर काय म्हणतो, ते आता ऐका. पवर्तांसमोर तुमची बाजू
मांडा. टेकड्यांना तुमची हिकगत ऐकूद्या. 2परमेश्वराची
त्याच्या लोकांिवरुध्द तक्रार आहे. पवर्तांनो, परमेश्वराची तक्रार

ऐका! पृथ्वीचे पाये असलेल्यांनो, परमेश्वराचे ऐका! इस्राएल चूक आहे, हे
तो िसध्द करुन दाखवील. 3परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या माणसांनो, मी
काय केले ते सांगा! मी तुमच्या िवरुध्द काही चूक केली का? मी तुम्हाला
जगणे अवघड केले का? 4मी केलेल्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे.
मी मोशे, अहरोन व िमयार्मला तुमच्याकडे पाठिवले. िमसर देशातून मी
तुम्हाला आणले. दास्यातून मी तुमची मुक्तता केली. 5माझ्या लोकांनो,
मवाबचा राजा बालाक याचे दषु्ट कट आठवा. बौराचा मुलगा बलाम,
बालाकला काय म्हणाला त्याची आठवण करा. िशट्टीमपासून
िगल्गापयर्तकाय घडले त्याचे स्मरण करा. ह्या गोष्टींचे स्मरण केल्यावर
तुमच्या लक्षात येऊल की परमेश्वर बरोबर होता.” 6परमेश्वराला
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.
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तुमच्या परमेश्वरापुढे नम्र होऊन राहा. भेटी देऊन त्याच्यावर छाप
पाडण्याचा प्रयत्न करु नता 9परमेश्वराची वाणी नगरात ओरडते. सुज्ञ
परमेश्वराच्यानामाचा मान राखतात. म्हणून िशके्षच्या दडंाकडे आिण
ज्याने तो धरला आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या. 10वाईट 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. 14तुम्ही खाल, पण तृप्त होणार नाही.
तुम्ही भुकेले आिण िरते राहाललोकांना सुरिक्षतेत आणण्याचा तुम्ही
प्रयत्न कराल. पण तुम्ही ज्यांना सोडिवले त्यांना तलवारधारी लोक जीवे
मारतील. 15तुम्ही 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. 16का? 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 जातीलइतर राष्ट्र े तुम्हाला लािजरवाणे करतील.
ती लाज तुम्हाला बाळगावी लागेल.

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. 2ह्याचाच 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. 3लोक 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.हा िदवस येईल असे तुमच्या
संदेष्ट्यांनी सांिगतले होते. तो तुमच्या पहारकेऱ्यांनी सांिगतलेला िदवस

आला आहे. आता तुम्हाला िशक्षा होईल. तुमचा गोधळं उडेल. 5तुमच्या
शेजाऱ्यांवर िवश्वास ठेवू नका. िमत्रावरही िवश्वासून राहू नका. तुमच्या
पत्नीशीसुध्दा मनमोकळे बोलू नका. 6स्वत:च्या घरातील माणसेच वरैी
होतील. मुलगा विडलांना मान देणार नाही. मुलगी आईिवरुध्द जाईल.
सून सासूच्या िवरोधात जाईल. 7 म्हणून मी मदतीसाठी परमेश्वराकडे
पाहतो. परमेश्वराने माझे रक्षण करावे म्हणून मी वाट पाहतो. माझा
परमेश्वर माझे ऐकेल. 8मी पडलो आहे. पण शत्रूंनो, मला हसू नका. मी
पुन्हा उठेन आता मी अधंारात बसतोय पण परमेश्वरच माझा प्रकाश
होईल. 9मी 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. 10माझा 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. 11तुमचे तट परत
बांधण्याची वेळ येईल. त्या वेळेला, देशाचा िवस्तार होईल. 12तुमचे
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. 15तुम्हाला ि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. 18परमेश्वरा 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. 19तो 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 खरे
प्रेम दाखव. फार पूवीर् तू आमच्या पूवर्जांना िदलेले वचन पाळ.
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हे पुस्तक म्हणजे एल्कोश येथील नहूमला झालेला दृष्टांन्त
आहे. िननवेया शहराबद्दलचा हा शैंकसंदेश आहे. 2परमेश्वर हा
ईषार्वान देव आहे परमेश्वर अपराध्यांना िशक्षा करतो आिण तो

खूप रागावतो परमेश्वर त्याच्या शत्रूंना िशक्षा करतो. तो त्याच्या शत्रूंवर
रागावलेला असतो. 3परमेश्वर 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. 4परमेश्वर समुद्राला
कठोरपणे बोलेल आिण समुद्र आटेल तो सवर् नद्या कोरड्या पाडेल
बाशान व कमेर्ल येथील समृध्द प्रदेश सुकून नष्ट होईल लबानोनमधील
फुले कोमेजतील. 5परमेश्वर 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. 6परमेश्वराच्या भयकंर क्रोधाला कोणीही तोंड देऊ
शकणार नाही त्याचा भयानक राग कोणीही सहन करू शकणार नाही
त्याचा क्रोध अग्नीप्रमाणे धगधगणारा असेल. तो येताच खडक हादरतील.
7परमेश्वर फार चांगला आहे. संकटसमयी तो सुरिक्षत आश्रयस्थान आहे
त्याच्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्यांची तो काळजी घेतो 8पण त्याच्या शत्रूंचा
तो पूणर्पणर् नाश करील पुराच्या लोंढ्याप्रमाणे परमेश्वर त्याना धुवून
टाकील अधंारातून तो त्याच्या शत्रूंचा पाठलाग करील. 9यहूदा, तू
परमेश्वरािवरुध्द कट कारचत आहेस? पण परमेश्वर संपूणर् िवनाश करणार
आहे. त्यामुळे तू पुन्हा त्रास देणार नाहीस. 10भांड्याखाली जळणाव्या
काटेरी झुडपाप्रमाणे तुझा संपूणर् नाश होईल सुक्या काटक्या जशा
चटकन् जळून जातात, तसा तुझा पटकन् नाश होईल. 11अश्शूर,
तुझ्याकडून एक माणूस आला. त्याने परमेश्वरािवरुध्द कट रचला. त्याने
वाईट सल्ला िदला. 12परमेश्वराने 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. 13आता मी
तुमची अश्शूरच्या सत्तेपासून मुक्तता करीन मी तुमच्या मानेवरचे जोखड
काढून घेईन तुम्हाला बांधणाव्या साखळ्या मी तोडून टाकीन.
14अश्शूरचा राजा परमेशवर 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. 15यहूदा
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.

तुझ्यावर हल्ला करण्यासाठी शत्रू येत आहे तेव्हा तुझ्या
शहरातील भक्कम जागांचे रक्षण कर रस्त्यांवर नजर ठेव
यधु्दाला सज्ज हो! लढाईची तयारी कर! 2परमेशवर

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. 5अश्शूरचा
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. 6पण नदीकाठची
दार ेउघडीच आहेत तेथूत शत्रू पुरासारखा आत िशरतो आिण
राजवाड्याचा नाश करतो. 7शत्रू 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. 10आता ि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 चेहेरे
पांढरफेटक पडले आहेत. 11कोठे 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. 13सवर्शिक्तमान 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.

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.

2चाबकांच्या फटकाऱ्यांचे चाकांच्या खडखडाटाचे घोड्यांच्या टापांचे
आिण रथांच्या घडघडाटाचे आवाज तुम्ही ऐक शकता. 3घोडदळ 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 स्वत:ला पुष्कळ राष्ट्र ांना िवकळे आिण
आपल्या जादने त्यांना गुलाम बनिवले. 5सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो
िननवे मी तुझ्यािवरुध्द आहे मी तुझी वस्त्रे तोंडापयर्त वर खेचीनमी तुझे
नग्न शरीर राष्ट्र ांना पाहू देईन ती राज्ये तुझी बेअब्रू झालेली पाहतील. 6मी
तुझ्यावर िचखल फेक करीन मी तुला ितरस्कार पूवर्क वागवीन लोक
तुझ्याकडे पाहून हसतील. 7तुला 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.
10तरी 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
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तू सोधशील. 12पण, ि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. 14पाणी
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! 15तू 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. 16तुझ्याकडे, िनरिनराव्व्या िठकाणी जाऊन, वस्तू िवकत
आणणार,े पुष्कळ व्यापारी आहेत. आकाशात जेवढ्या चांदण्या आहेत
तेवढे ते आहेत. ते टोळासारखे सवर् फस्त करुन िनघून जाणार ेआहेत.
17तुझे 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. 18अश्शूराच्या 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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संदेष्टा हबकू्ककला िदलेला संदेश आसा आहे: 2परमेश्वरा, मी
मदतीसाठी सतत आळवणी करीत आहे. माझ्या हाकेला तू ओ
कधी देणार? िंहसाचाराबद्दल मी िकती आरडाओरड केली पण

तू काहीच केले नाहीस. 3लोक चोऱ्या करीत आहेत, दसुऱ्यांना दखुवीत
आहेत, वादिववाद करीत आहेत आिण भांडत आहेत. अशा भयकंर गोष्टी
तू मला का पाहायला लावीन आहेस? 4कायदा दबुळा झाला असल्याने,
लोकांना योग्य न्याय िमळत नाही. दषु्ट सज्जनांवर िवजय िमळिवतात.
म्हणजेच कायदा न्याय रािहलेला नाही. न्यायाचा जय होत नाही.
5परमेश्वर 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. 6मी 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 स्वत:च्या ताब्यात घेतील. 7खास्दी 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. 9खास्द्यांना 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. 11मग ते वाऱ्याप्रमाणे िनघून जातील व दसुरीकडे लढतील. ते
खास्दी त्यांच्या सामथ्यार्लाच फक्त भजतात.” 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. 13तुझे 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. 15शत्रू 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.” 2परमेश्वर मला

म्हणाला, “मी तुला जे दाखिवतो, ते िलहून ठेव लोकांना सहज वाचता
यावे, म्हणून पाटीवर स्पष्ट िलही. 3हा 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. 6पण 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 स्वत:ला 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. 8तू 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. 9हो! 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. 14मग
मात्र सवर्च लोकांना परमेश्वराचे वभैाने (गौरवाने) कळेल. समुद्राच्या
पसरणाऱ्या पाण्याप्रमाणे ही वातार् सगळीकडे पसरले. 15जी 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. 17तू
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.” 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. 19जो 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. 20पण
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परमेश्वर वेगळा आहे. परमेश्वर त्याच्या पिवत्र मिंदरात आहे. म्हणूनच सवर्
पृथ्वीवर शांतता असावी व सवार्नीच परमेश्वराचा मान राखावा.

ही संदेष्टा हबकू्ककची िशगयोनोथ प्राथर्ना आहे 2परमेश्वरा, 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.
5आजार त्याच्या आधी गेला. आिण नाश करणारा त्याच्यामागून गेला.
6परमेश्वराने स्वत: 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 8परमेश्वरा, 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. 10तुला 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.
13तू, तुझ्या माणसांच्या, रक्षणासाठी आलास. तू िनवडलेल्या राजाला,
िवजयकाडे नेण्यासाठी आलास. रकंापासून रावापयर्ंतच्या, प्रत्येक दषु्ट
घरातील प्रमुखाला तू ठार मारलेस. सेला 14शत्रू-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. 15पण तू तुझ्या घोड्यांना समुद्रातून कूच करायला लावलेस
त्यामुळे समुद्र घुसळला गेला. 16ही 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.
17कदािचत् अिंजराच्या झाडांना अिंजर ेलागणार नाहीत. वेलीना द्राके्ष
लागणार नाहीत. जतैूनाच्या झाडांना फळे लागणार नाहीत. शेतांत धान्य
उगवणार नाही, गोठ्यात शेळ्या मेंढ्या, गाईगुर ेराहणार नाहीत, 18तरी
मी परमेश्वराठयी आनदं करीन. माझ्या तारणहाराजवळ, देवाजवळ मला
सुख िमळेल. 19परमेश्वर, 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. 2 देव म्हणतो, “पृथ्वीवरील सवर् गोष्टींचा मी
नाश करीन. 3सवर् 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.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 4परमेश्वर म्हणाला, “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 ताऱ्यांचीपूजा 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. 6काही
लोकांनी परमेश्वराकडे पाठ केली. त्यांनी परमेश्वराला अनुसरायचे सोडले.
मदतीसाठी परमेश्वराला हाक मारायचे बदं केले, अशांना मी त्या
िठकाणाहून उठवीन.” 7परमेश्वर 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, 8परमेश्वर
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.” 10परमेश्वरा
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. 11गावाच्या 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 स्वत:च्या 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. 13मग 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.” 14परमेश्वराने 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. 16तो काळ
यधु्दकाळासारखा असेल. यधु्दकाळात लोक सुरिक्षत गावांतून व
संरक्षक बुरुजांवरुन िंशग आिण तुतारी फंुकल्याचे आवाज ऐकतात.
17परमेश्वर 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. “

िनलर्ज्ज लोकांनो, 2मलूल 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. 3सवर् 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. 4गज्जात कोणीही िशल्लक
शहणार नाही. अष्कलोनचा नाश होईल दपुारी, अश्दोदमधील लोकांना,
बळजबरीने बाहेर काढले जाईल, एक्रोन ओसाड होईल. 5पिलष्ट्यांनो,
समुद्राकाठी राहणाऱ्या लोकांनो, परमेश्वराचा हा संदेश तुमच्यासाठी आहे.
कनान मधील या िफिलस्ताईनच्या भूमीचा नाश होईल ते देश िनजर्न
होतील. 6तुमची 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.
8परमेश्वर म्हणतो, “यवाबच्या व अम्मोनच्या लोकांनी काय केले, ते
मला माहीत आहे त्यांनी माझ्या माणसांना ओशाळवणे केले. माझ्या
माणसांची जमीन काबीज करुन त्यांनी स्वत:च्या 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.”
10मवाब 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,
(इिथयोिपयातील लोकांनो,) तुम्हीसुध्दा, बरं का? परमेश्वराची तलवार
तुमच्या लोकांनाही मारील. 13नतंर 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. 15आता िननवेला फार गवर् झाला आहे.
आता ती खरोखरच सुखी आहे. आता तेथील लोकांना, आपण अगदी
सुरिक्षत आहोत’ असे वाटते. त्यांना िननवे जगातील सवार्त महत्वाची
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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.

यरुशलेम, तुझे लोक देवािवरुध्द लढले. त्यांनी दसुऱ्यांना
दखुािवले आिण तुला पापाचा डाग लागला. 2तुझ्या लोकांनी
माझे ऐकले नाही. त्यांनी माझी िशकवण आत्मसात केली

नाही. यरुशलेमने परमेश्वरावर िवश्वास ठेवला नाही. ती ितच्या देवाला
शरण केली नाही. 3यरुशलेममधील 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. 5पण 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. 7तू 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.
8परमेश्वर 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. 12माझ्या 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.”
14यरुशलेम, गा आिण सुखी हो! इस्राएल, आनदंाने जल्लोष
कर!यरुशलेम, आनदंात राहा! मजा कर! 15का? 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! 17परमेश्वर
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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हाग्गयहाग्गय

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:
2सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो “लोकांच्या मते परमेश्वराचे मिंदर
बांधण्यास ही वेळ योग्य नाही.” 3हाग्गयला परमेश्वराकडून पुन्हा एकदा
संदेश िमळाला हाग्गयने तो पुढीलप्रमाणे सांिगतला: 4 “चांगल्या घरात
स्वत: राहण्यास लोकांनो, तुम्हाला ही योग्य वेळ वाटते. िंभतीला सुरखे
लाकडी तावदान असलेल्या घरांत तुम्ही राहता पण परमेश्वराचे घर
झ्र्मिंदरट अजूनही भग्नावस्थेतच आहे. 5आता सवर्शिक्तमान परमेश्वर
म्हणतो, ‘काय घडत आहे, त्याचा िवचार करा. 6तुम्ही 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.” 7सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही
काय करीत आहात, त्याच्या िवचार करा. 8लाकडे आणण्यासाठी
पवर्तावर जा, आिण मिंदर बांधा. मग मला त्यामुळे संतोष वाटेल आिण
माझा गौरव झाला असे वाटेल.” परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
9सवर्शिक्तमान 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 स्वत:च्या घराच्या काळजीने तुमच्यातील प्रत्येकजण
घराकडे धाव घेतो. पण माझे घर मात्र अजूनही भग्नावस्थेत आहे.
10 म्हणूनच आकाश दवाला व पृथ्वी िपकांना रोखून धरते.” 11परमेश्वर
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.” 12परमेश्वर 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. 13परमेश्वर देवाचा संदेश लोकांपयर्त
पोहोचिवण्यासाठी, देवानेच हाग्गयला दतू म्हणून पाठिवले होते. तो
संदेश असा होता. परमेश्वर म्हणतो, “मी तुझ्याबरोबर आहे.” 14परमेश्वर
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.

सातव्या मिहन्याच्या एकिवसाव्या िदवशी हाग्गयला
परमेश्वराकडून संदेश िमळाला: 2यहूदाचा 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?

4पण 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.”
5परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही िमसर सोडले, तेव्हा मी तुमच्याबरोबर करार
केला. मी माझ्या वचनाला जागलो. माझा आत्मा तुमच्यात आहे. तेव्हा
घाबरु नका. 6का? 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. 7मी
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. 9आिण 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.” 10पारसचा राजा
दारयावेश याच्या कारिकदीर्च्या दसुऱ्या वषीर्च्या नवव्या मिहन्याच्या
चोिवसाव्या िदवशी हाग्गय संदेष्ट्याला परमेश्वराकडून पुढील संदेश
िमळाला. 11सवर्शिक्तमान 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” 13मग 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.” 14मग 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. 16लोकांना वीस मापे धान्य पािहजे
असताना, राशीत दहा मापेच होते मद्यकंुडातून लोकांना पन्नास बुधले
मद्य पािहजे होते पर त्याच्यात फक्त वीसच बुधले मद्य होते. 17का?
कारण मी तुम्हाला िशक्षा केली. मी पाठिवलेल्या रोगाने तुमची झाडे
मेली. तुम्ही स्वत:च्या हाताने बनिवलेल्या वस्तू मी पाठिवलेल्या
गारिपटीने नष्ट झाल्या. मी एवढे केले तरी तुम्ही मला शरण आला
नाहीत.’ परमेश्वरच असे म्हणाला.” 18परमेश्वर म्हणाला, “आज नवव्या
मिहन्याचा चोिवसावा िदवस आहे. परमेश्वराच्या मिंदराच्या पायाचे काम
तुम्ही पूणर् केले आहे. आता ह्यापुढे काय होते त्यावर लक्ष ठेवा.
19कोठारात 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.” 20हाग्गयला मिहन्याच्या
चोिवसाव्या िदवशी, परमेश्वराकडून आणखी एक संदेश आला तो असा
होता: 21 “राज्यपाल जरुब्बाबेलकडे जा. त्याला सांग की मी आकाश-
पृथ्वी हालवीन. 22मी 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
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एकमेकांिवरुध्द उठातील आिण तलवारीने एकमेकांना मारतील.
23सवर्शिक्तमान 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.

हाग्गय 2:23 466 हाग्गय 2:23



1

2

3

जखऱ्याजखऱ्या

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:
2परमेश्वर 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. 4परमेश्वर 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. 5परमेश्वर 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. 7पारसचा 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. 9मी
िवचारले, “महाराज, हे घोडे इकडे कशाकिरता?” तेव्हा माझ्याशी बोलत
असलेला देवदतू म्हणाला, “हे घोडे इकडे कशाकिरता आलेत हे मी तुला
दाखवीन.” 10मग हादस्सीमच्या झुडुपांत उभा असलेला माणूस
म्हणाला, “पृथ्वीवर इकडे ितकडे संचार करायला परमेश्वराने हे घोडे
पाठिवलेत.” 11नतंर ते घोडे हादस्सीमच्या झुडुपांत उभ्या असलेल्या
परमेश्वराच्या दतूाशील बोलले. ते म्हणाले, “आम्ही पृथ्वीवर इकडे
ितकडे िफरलो. सवर्त्र स्थयैर् व शांतता आहे.” 12मग 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.” 13माझ्याशी बोलत
असलेल्या परमेश्वराच्या दतूाला मग परमेश्वराने उत्तर िदले. परमेश्वर
चांगल्या व सांत्वनपर शब्दांत बोलला. 14मग परमेश्वराच्या दतूाने मला
पुढील गोष्ट लोकांना कळिवण्यास सांिगतल्यासवर् शिक्तमान परमेश्वर
म्हणतो:“मला यरुशलेम व िसयोन यांच्याबद्दल अत्यतं प्रेम वाटते.
15आिण जी राष्ट्र े स्वत:ला 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, सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, ‘माझ्या नगरी पुन्हा संपन्न होतील.
मी िसयोनचे सांत्वन करीन. माझी खास नगरी म्हणून मी यरुशलेमची
िनवड करीन.” 18मग मी वर बिघतले असता मला चार िंशगे िदसली.
19माझ्याशी बोलत असलेल्या देवदतूाला मी त्या िंशगांचा अथर्
िवचारला.तो म्हणाला, “इस्राएल, यहूदा व यरुशलेम येथील लोकांना

देशोधडीला लावण्यास ह्याच िंशगांनी भाग पाडले.” 20मग परमेश्वराने
मला चार कामगार दाखिवले. 21मी 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.”

मग मी नजर वर वळिवली, तेव्हा मला मोजमापाची दोरी
घेतलेला एक माणूस िदसला. 2मी त्याला िवचारले, “तू कोठे
चाललास?”तो मला म्हणाला, “मी यरुशलेमची मोजणी

करायाला चाललोय मला यरुशलेमची लांबी - रंुदी पाहायची आहे.”
3मग माझ्याशी बोलत असलेला देवदतू िनघून गेला. आिण दसुरा
देवदतू त्याच्याशी बोलायला गेला. 4दसुरा 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.’ 5परमेश्वर म्हणतो, ‘मी ितचे रक्षण करणारा अग्नीची
िंभत बनेन. ितला वभैव प्राप्त व्हावे म्हणून मी स्वत: तेथे राहीन.” 6 देव
म्हणतो, “त्वरा करा! उत्तर ेतील प्रदेशातून पळून जा. होय! मी तुमच्या
लोकांना प्रत्येक िदशेला पांगिवले हे सत्य आहे. 7तुम्ही िसयोनवासी
बाबेलचे कैदी आहात. पण आता िनसटा! त्या नगरातून दरू पळा!” सवर्
शिक्तमान परमेश्वर माझ्यािवषयी असे म्हणाला, की त्याने तुमची लूट
करणाऱ्या मला पाठवले. तुम्हाला मान िमळावा म्हणून त्याने मला
पाठवले. 8का? कारण जर त्यांनी तुला दखुिवले तर ते (कृत्य) देवाच्या
डोळ्यातील बुबुळाला इजा करण्यासारखेच आहे. 9बाबेलच्या 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.”
10परमेश्वर 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. 12स्वत:ची
खास नगरी म्हणून परमेश्वर यरुशलेमची फेरिनवड करील यहूदा म्हणजे
परमेश्वराच्या पिवत्र भूमीचा वाटा असेल. 13सवर्जण शांत राहा! आपल्या
पिवत्र िनवासातून परमेश्वर येत आहे.

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. 2मग 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.” 3यहोशवा देवदतूापुढे उभा होता. त्याने मळकी
वस्त्रे घातली होती. 4मग 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.”
5मग मी म्हणालो, “त्याच्या डोक्याला स्वच्छ फेटा बांधा” त्याप्रमाणे
त्यांनी यहोशवाला स्वच्छ फेटा बांधला. परमेश्वराचा दतू तेथे उभा
असतानाच त्यांनी त्याला स्वच्छ वस्त्रेसुध्दा घातली. 6मग परमेश्वराच्या
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दतूाने यहोशवाला पुढील गोष्टी सांिगतल्या: 7सवर् 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 स्वत: 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. 9पाहा! मी यहोशवापुढे िवशेष दगड ठेवतो. त्याला सात
बाजूआहेत. मी त्यावर खास संदेश कोरीन. तो संदेश, मी एका िदवसात
पृथ्वीवरीलसवर् पाप नाहीसे करीत असल्याचे दाखवील.”
10सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी, लोक आपल्या िमत्रांबरोबर
व शेजाऱ्यांबरोबर बसून गप्पा मारतील. ते एकमेकांना अिंजराच्या
झाडाखाली व द्राक्षवेलीखाली बसण्यासाठी बोलवतील.”

मग माझ्याशी बोलत असलेला देवदतू माझ्याजवळ आला व
त्याने मला जागे केले. झोपेतून जागा होणाऱ्या माणसाप्रमाणे
मला वाटले. 2मग देवदतूाने मला िवचारले, “तुला काय िदसते

आहे?”मी म्हणालो, “मला भरीव सोन्याचे िदवठाण िदसत आहे. त्यावर
सात िदवआहेत. िदवठाणाच्या डोक्यावर एक वाटी आहे. त्या वाटीतून
सात नळ्या काढल्या आहेत. प्रत्येक नळी एकेका िदव्याला जोडली
आहे. वाटीतील तेल नळीतून प्रत्येक िदव्याला पोहोचते. 3वाटीच्या
उजव्या बाजूस व डाव्या बाजूस प्रत्येकी एकेक जतैूनाचे झाड आहे.”
4माझ्याशी बोलणाऱ्या देवदतूाला मी िवचारले, “महाराज, या गोष्टींचा
अथर् काय?” 5तो देवदतू मला म्हणाला, “तुला या गोष्टींचा अथर् माहीत
नाही?”“नाही महाराज!” मी म्हणालो 6मग त्याने मला सांिगतले “हा
जरुब्बाबेलला परमेश्वराचा संदेश आहे. तो असा: ‘तुझ्या बलाने अथवा
शक्तीने नव्हे तर माझ्या आत्म्याद्वार ेतुला मदत िमळेल.’ सवर् शिक्तमान
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत. 7तो उंच पवर्त जरुब्बाबेलला
सपाट प्रदेश वाटेल. तो मिंदर उभारले. मिंदराचा सवार्ंत महत्वाचा दगड
बसिवल्यावर लोक “संुदर! संुदर!”‘ असा जल्लोश करतील.
8परमेश्वराच्या 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.
10लोकांना 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.” 11मग मी
(जखऱ्या) त्याला म्हणालो, “मी िदवठाणाच्या उजव्या व डाव्या बाजूस
एकेक जतैुनाचे झाड बिघतले. त्या जतैुनाच्या दोन झाडांचा अथर् काय?”
12मी 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 माणसांचीती प्रतीके आहेत.”

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 115फूट 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. 4सवर् 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.” 5मग माझ्याशी बोलणारा देवदतू
बाहेर गेला. तो म्हणाला, “हे बघ! तुला काय येताना िदसतेय?” 6मी
म्हणालो, “माहीत नाही ते काय आहे?’तो म्हणाला, “ती एक मापन -
बादली आहे.” तो असेसुध्दा म्हणाला की ह्या देशातील लोकांचे पाप
मोजण्यासाठी ती आहे.” 7बादलीवरचे ि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. 9नतंर 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. 10माझ्याशी 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.”

मग मी वळून बिघतले तेव्हा दोन जस्ताच्या पवर्तांतून चार रथ
जाताना िदसले. 2लाल रगंाचे घोडे पिहला रथ ओढत होते.
काळ्या रगंाचे घोडे दसुरा रथ ओढत होते. 3पांढऱ्या रगंाचे

घोडे ितसरा रथ ओढत होते. तर लाल िठपके असलेले घोडे ितसरा रथ
ओढत होते. तर लाल िठपके असलेले घोडे चौथा रथ ओढत होते.
4माझ्याशी बोलणाऱ्या देवदतूाला मी िवचारले, “महाराज, ह्या गोष्टींचा
अथर् काय?” 5 देवदतू म्हणाला, “ते चार प्रकारचे वारआेहेत.
जगिन्नयतं्याससोरुन ते आत्ताच आलेत. 6काळे घोडे उत्तरलेा, लाल
घोडे पूवेर्ला, पांढर ेघोडे पिश्चमेला व तांबडे िठपके असलेले घोडे
दिक्षणेला जातील.” 7तांबडे िठपके असलेले घोडे, त्यांच्या भागात
जाण्यास, उत्सुक िदसत होते. म्हणून देवदतूाने त्यांना भूमीमधून संचार
करण्यास सांिगतले मग ते त्यांच्या भागांतून गेले. 8मग 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.” 9मग 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: 12सवर्
शिक्तमान परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो: ‘कोंब’ नावाचा एक माणूस आहे.
तो सामथ्यर्वान बनेल. तो परमेश्वराचे मिंदर बांधील. 13तो परमेश्वराचे
मिंदर बांधून गौरव प्राप्त करील. स्वत:च्या िं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. 15दरूवर 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.”

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?” 4मला 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! 6तुम्ही खाल्ले - प्यायले ते माझ्यासाठी
होते का? नाही ते तुमच्याचसाठी होते. 7याच 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
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लोकवस्ती होती, तेव्हादेखील देवाने हीच वचने सांिगतली हीती.”
8परमेश्वराचा जखऱ्याला पुढीलप्रमाणे संदेश आहे: 9सवर् 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.” 11पण 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. 13मग 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.”

सवर् शिक्तमान परमेश्वराचा हा संदेश आहे. 2सवर् शिक्तमान
परमेश्वर म्हणतो, “माझे िसयोनवर खरोखरीच प्रेम आहे. माझे
ितच्यावर इतके प्रेम आहे की ितची माझ्यावरील श्रध्दा

उडताच माझा संताप झाला.” 3परमेश्वर 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.” 4सवर् 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 खेळणाऱ्या मुलांनी ती नगरी राजबजून जाईल.
6 देव म्हणतो, वाचलेल्यांनाह्याचे आश्चयर् वाटेल. आिण मलाही िवस्मय
वाटेल.” 7सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! पूवेर्कडील आिण
पिश्चमेकडील देशांतून मी माझ्या माणसांची मुक्तता करीत आहे. 8मी
त्यांना परत येथे आिण ते यरुशलेममध्ये राहतील. ते माझे लोक होतील
आिण मी त्यांचा कृपावंत वश्रध्दावान देव होईल.” 9सवर् 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. 11पण 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!” 14सवर् शिक्तमान 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 मन:पिरवतर्न झाले आहे. आिण
म्हणून मी यरुशलेमवर व यहूदाच्या लोकांशी चांगले वागायचे ठरिवले
आहे. तेव्हा घाबरु नका! 16पण तुम्हाला पुढील गोष्टी करणे भाग आहे!
तुमच्या शेजाऱ्यांना सत्य सांगा. न्यायालयात िनणर्य घेतेवेळी जे सत्य
आिण योग्य अशाच गोष्टी करा. त्यामुळे शांतता येईल. 17आपल्या
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. 18सवर् शिक्तमान
परमेश्वराकडून मला पुढील संदेश िमळाला: 19सवर् 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.” 20सवर् शिक्तमान 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.”‘ 22पुष्कळ
लोक आिण बिलष्ठ राष्ट्र े, सवर् शिक्तमान परमेश्वराच्या शोधात आिण
त्याची उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला येतील. 23सवर् शिक्तमान
परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी, वेगवेगळ्या भाषा बोलणार ेलोक यहूदाकडे
येऊन त्याचा कोट पकडून त्याला िवचारतील, ‘देव तुमच्याबरोबर आहे
असे आम्ही ऐकलयं! त्याची उपासना करण्यासाठी आम्ही तुझ्याबरोबर
येऊ का?”

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. 2हद्राखच्या सीमेवर
हमाथ आहे. सोर व सीदोन हीही सीमेवर आहेत. (येथील लोक बुिध्दवान
आहेत.) आिण त्यांच्या िवरुध्द हा संदेश आहे. 3सोरची बांधणी
िकल्लयाप्रमाणे आहे. तेथील लोकांनी प्रचांड चांदीचा साठा केला आहे.
त्याच्याकडे धुळीसारखी चांदी व मातीसारखे सोने आहे. 4पण 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. 6अश्दोदच्या 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. 8माझ्या देशातून मी शत्रू - सनै्याला जाऊ देणार
नाही. शत्रूंकडून माझ्या लोकांना इजा पोहचवू देणार नाही. कारण माझ्या
लोकांनी पूवीर् िकती यातना भोगल्या आहेत ते मी स्वत: पािहले आहे.”
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. 11यरुशलेम, 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: 13यहूदा, मी तुझा धनुष्यासारखा उपयोग करीन.
एफ्राईमचा उपयोग मी बाणांसारखा करीन. इस्राएल, ग्रीसशी
लढण्यासाठी मी तुमचा उपयोग दणकट तलवारीसारखा करीन.
14परमेश्वर त्यांना दशर्न देईल आिण िवजेप्रमाणे आपले बाण सोडील.
परमेश्वराने, माझ्या प्रभुने, तुतारी फंुकताच वाळवंटातील वाळूच्या
वादळाप्रमाणे सनै्य हल्ला करील. 15सवर् 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. 17सवर् काही चांगले आिण संुदर होईल. सवर्त्र
आश्चयर्कारक पीक येईल. पण हे पीक फक्त अन्नधान्य व मद्य देणारे
नसेल तर तरुण - तरुणींचे असेल.

वसंत ऋतूत पावसासाठी परमेश्वराची प्राथर्ना करा. देव वीज
पाठवील आिण पाऊस पडेल. देव प्रत्येकाच्या शेतातील
पीक वाढवील. 2लोक, भिवष्य जाण्यासाठी, त्यांच्याकडील
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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. 3परमेश्वर 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. 6मी 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. 7भरपूर 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. 9होय! 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. 10मी त्यांना िमसरमधून व अश्शूमधून परत आणीन मी
त्यांना िगलादच्या भागात आणीन. पण तेथे पुरशेी जागा नसल्याने मी
त्यांना लबानोनमध्ये राहू देईन.” 11पूवीर् 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. 12परमेश्वर
त्याच्या लोकांना सामथ्यर्वान करील ते देवासाठी व त्याच्या नावासाठी
जगातील. परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

लबानोन, तू आपली दार ेउघड म्हणजे अग्नी आत िशरुन
तुझे गधंसरु जाळून टाकील. 2गधंसरु 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. 4परमेश्वर, 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. 6मला 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.
9मग 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.”
10मग 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. 12मग 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 रक्कमतू मिंदराच्या खिजन्यात फेकून दे.” मग मी
तीस चांदीची नाणी परमेश्वराच्या मिंदराच्या पशैाच्या पेटीत टाकली.
14मग मी ऐक्य नावाच्या काठीचे दोन तुकडे केले. यहूदा आिण इस्राएल
यांच्यामधील ऐक्य संपल्याचे दाखिवण्यासाठी मी असे केले. 15मग
परमेश्वर मला म्हणाला, “आता, मेंढ्या वळिवण्यासाठी मूखर् मेंढपाळ
कदािचत वापरतील अशा वस्तू शोधून काढ. 16ह्याचा 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.

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. 3पण मी
यरुशलेमला प्रचडं खडकाप्रमाणे करीन - जो ितचा कब्जा घ्यायचा
प्रयत्न करील, तो स्वत:च जखमी होईल. त्या लोकांना जखमा होतील
आिण ओरखडे उठतील. पण जगातील सवर् राष्ट्र े यरुशलेमच्या िवरुध्द
लढण्यासाठी एकत्र येतील. 4पण, त्यावेळी, मी घोड्याला िवथरवीन.
त्यामुळे घोडेस्वाराचा गोंधळ उडेल. मी शत्रूच्या घोड्यांना अधंळे करीन.
माझे डोळे मात्र उघडे असतील. आिण माझी नजर यहूद्यांच्या लोकांवर
असेल. 5यहूदाचे 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.” 7परमेश्वर, प्रथम, यहूदाच्या लोकांना
वाचवील म्हणजे यरुशलेममधील लोकांना फारशा बढाया मारता येणार
नाहीत. यहूदातील इतर लोकांपेक्षा आम्ही फार बर ेअशा बढाया
दावीदच्या घराण्यातील लोकांना आिण यरुशलेममधील अन्य लोकांना
मारता येणार नाहीत. 8पण परमेश्वर यरुशलेमच्या लोकांना वाचवील.
सवार्त जास्त दबुर्ल माणूससुध्दा दावीदासारखा वीर बनेल. आिण
दावीदाच्या घराण्यातील पुरुष देवतांप्रमाणे होतील. परमेश्वराच्या
स्वत:च्या दतूाप्रमाणे ते लोकांचे नेतृत्व करतील. 9परमेश्वर म्हणतो,
“त्यावेळी, यरुशलेमशी यधु्द करण्यास आलेल्या राष्ट्र ांना नाश करण्याचा
मी प्रयत्न करीन. 10मी 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. 12प्रत्येक 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. 14आिण 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. 2सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी
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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 स्वत:चे आई - वडील त्याला म्हणतील,
‘परमेश्वराच्या नावाने तू खोटे बोललास तेव्हा तुला मरणािशवाय गत्यतंर
नाही.’ भिवष्य वतर्िवल्याबद्दल त्याचे आई - वडील त्याला भोसकतील.
4 त्यावेळी संदेष्ट्यांना स्वत:च्या 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. 6पण इतर लोक त्याला िवचारतील, ‘मग तुझ्या हातावर
जखमा कसल्या?’ तेव्हा तो उत्तर देईल, ‘िमत्राच्या घरात मला मार
देण्यात आला!”‘ 7सवर् शिक्तमान 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 9मग 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.”‘

पाहा! परमेश्वराचा न्यायदानाचा ठरािवक िदवस आहे. तुम्ही
लुटलेली संपत्ती तुमच्या शहरात वाटली जाईल.
2यरुशलेमशी 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. 3मग 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. 5दरी 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. 6तो एक िवशेष
िदवस असेल त्यावेळी प्रकाश, गारठा वा कडाक्याची थडंी नसेल. 7कसे
ते परमेश्वरालाच ठाऊक. पण तेव्हा िदवसही नसेल वा रात्र. त्यामुळे,

नेहमीच्या अधंाराच्या वेळीही प्रकाश असेल. 8 तेव्हा यरुशलेममधून
सतत िजवंत पाण्याचा झरा वाहीलत्याला 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 यरुशलेमभोवतालचा 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) 11लोक तेथे
वस्ती करण्यास जातील. यापुढे कोणीही शत्रू त्यांचा नाश करायला
येणार नाही. यरुशलेम अगदी सुरिक्षत असेल. 12पण 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 तेव्हा लोकांना
खरोखरच परमेश्वरच परमेश्वराची भीती वाटेल प्रत्येकजण आपल्या
शेजाऱ्याचा हात धरील आिण शेजारी एकमेकांशी भांडतील.यहूदाचे लोक
यरुशलेममध्ये लढतील. 14पण नगरीभोवतीच्या सवर् राष्ट्र ांकडून त्यांना
संपत्ती िमळेल त्यांना भरपूर सोने, चांदी आिण कपडालता िमळेल. 15हा
भयकंर रोग शत्रू - सनै्याच्या छावणीत पसरले. त्यांच्या घोड्यांना,
खेचरांना, उंटाना आिण गाढवांनाही हा भयकंर रोग होईल.
16यरुशलेमशी लढण्यास आलेल्यापकैी काही वाचतील. आिण सवर्
शिक्तमान परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी ते दरवषीर् येतील. मडंपाचा
सण साजरा करायला ते यरुशलेमला येतील. 17पृथ्वीवरील कोणत्याही
कुटंुबातील लोक यरुशलेमला प्रभुराजाची, सवर् शिक्तमान परमेश्वराची
उपासना करायला गेले नाहीत तर परमेश्वर त्यांच्या प्रदेशात पाऊस
पाडणार नाही. 18जर ि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. 21खर,े म्हणजे, यरुशलेममधील व यहूदातील प्रत्येक
ताटावर सवर् शिक्तमान 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. 2परमेश्वर
म्हणाला, “माझे तुमच्यावर प्रेम आहे.”पण तुम्ही म्हणालात,

“कशावरुन तू आमच्यावर प्रेम करतोस?”परमेश्वर म्हणाला, “एसाव
याकोबचा भाऊ होता. बरोबर? पण मी याकोबला िनवडले. 3आिण मी
एसावचा स्वीकार केला नाही.मी त्याच्या डोंगरीदेशांचा नाश केला.
एसावच्या देशाचा नाश झाला. आता ितथे फक्त रानटी कुत्रीराहतात.”
4अदोमचे 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. 5तुम्ही हे पािहले,
म्हणूनच तुम्ही म्हणालात “देव महान आहे. अगदी इस्राएलच्या
बाहेरसुध्दा तो महान आहे.” 6सवर्शिक्तमान 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?” 7परमेश्वर
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. 8यज्ञ करण्यासाठी
तुम्ही अधंळी जनावर ेआणता. हे चूक आहे. यज्ञबली म्हणून तुम्ही
आजारी व पगंू जनावर ेआणता हे बरोबर नाही. अशी आजारी जनावरे
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.
13आिण त्या वेदीवरचे अन्न तुम्हाला आवडत नाही तुम्ही त्याचा वास
घेता आिण खाण्यास नकार देता. तुमच्या मते ते वाईट आहे. पण हे खरे
नाही. मग तुम्ही आजारी, लगंडी अथवा (जबरदस्तीने) चोरुन आणलेली
जनावर ेमाझ्यासाठी आणता. रोगी जनावरांना मला यज्ञबली म्हणून
अपर्ण करण्याचा प्रयत्न करता. पण मी त्यांचा स्वीकार करणार नाही.
14काहीजणांजवळ 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.

“याजकांनो, हा िनयम तुमच्यासाठी आहे. माझे म्हणणे ऐका.
मी काय म्हणतो ितकडे लक्ष द्या. माझ्या नावाला मान द्या.
2तसे न केल्यास, तुमचेच वाईट होईल. तुम्ही ज्यांना

आशीवार्दम्हणाल, 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. 4मगच तुम्हाला मी ही आज्ञा का देत आहे, हे
कळेल. माझा लेवीबरोबरचा करार राहावा म्हणून मी हे सांगत आहे”
सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला: 5परमेश्वर 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. 7परमेश्वराची
िशकवण याजकांना माहीत असली पािहजे. लोकांना याजकांकडून
देवाची िशकवण घेता यावी. याजक लोकांसाठी देवाचा दतू असावा.”
8परमेश्वर 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.”
10आमचा ि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. 11यहूद्यांच्या 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
आणतील. पण त्याचा उपयोग होणार नाही. 13तुम्ही आकं्रदन करुन,
परमेश्वराची वेदी अश्रंूनी िभजिवलीत, तरी परमेश्वर तुमच्या भेटी
स्वीकारणार नाही. तुम्ही परमेश्वराला अपर्ण करण्यास आणलेल्या
गोष्टींनी, तो प्रसन्न होणार नाही. 14तुम्ही ि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. 15पती-
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. 16इस्राएलचा 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.” 17तुम्ही चुकीच्या गोष्टी िशकिवल्या त्यामुळे
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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. 3तो 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. 4मग यरुशलेम व यहुदा यांच्याकडून परमेश्वर भेटी
स्वीकारील. हे सवर् अगदी पूवीर्सारखे असेल प्राचीन काळासारखेच हे
असेल. 5मग 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. 6 “मी परमेश्वर आहे मी कधीही बदलत नाही. तुम्ही
याकोबची मुले आहात आिण तुमचा पूणर्पणे नाश झाला नाही. 7पण
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. 9अशाप्रकार ेतुमच्या संपूणर् राष्ट्र ाने
माझ्या गोष्टी चोरल्या आहेत म्हणूनच तुमच्याबाबतीत वाईट गोष्टी घडत
आहेत.” प्रभू सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला. 10सवर्शिक्तमान
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.
11तुमच्या ि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. 13परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही माझी िंनदा केलीत.”पण तुम्हीच
िवचारता “आम्ही तुझ्याबद्दल काय बोललो?” 14तुम्ही 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. 15गिर्वष्ठ 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. 17परमेश्वर म्हणतो, “ते माझे आहेत मी त्यांच्यावर दया
करीन. आज्ञाधारक मुलावर जशी माणूस माया करतो, तशी मी माझ्या
अनुयायांवर दया करीन. 18तुम्ही 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.
गोठ्यातूनसुटलेल्या वासरांप्रमाणे, तुम्ही मुक्त व आनदंी व्हाल. 3मग
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.” 5परमेश्वर 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 ककृृतत शुभवतशुभवतर्र्मानमान

ययेेशशू ूिख्रस्ताचीिख्रस्ताची ववंशंावळीशावळी

अब्राहामाचा पुत्र दावीद याचा पुत्र जो येशू िख्रस्त याची
वंशावळी. 2अब्राहामास इसहाक झाला, इसहाकास याकोब,
याकोबास यहूदा व त्याचे भाऊ झाले. 3यहूदास तामारपेासून

पेरसे व जेरह झाले, पेरसेास हेस्रोन, हेस्रोनास अराम झाला. 4अरामास
अम्मीनादाब, अम्मीनादाबास नहशोन, नहशोनास सल्मोन, 5सल्मोनास
राहाबेपासून बवाज, बवाजास रूथपासून ओबेद, ओबेदास इशाय झाला.

6आिण इशायास दावीद राजा झाला. उरीयाच्या पत्नीपासून
दावीदास शलमोन झाला. 7शलमोनास रहबाम, रहबामास अबीया,
अबीयास आसा झाला, 8आसास यहोशाफाट, यहोशाफाटास योराम
आिण योरामास उज्जीया, 9उज्जीयास योथाम, योथामास आहाज,
आहाजास िहज्कीया, 10 िहज्कीयास मनश्शे, मनश्शेस आमोन,
आमोनास योशीया, 11आिण बाबेलास देशांतर झाले त्यावेळी योशीयास
यखन्या व त्याचे भाऊ झाले.

12बाबेलास देशांतर झाल्यानतंर यखन्यास शल्तीएल झाला,
शल्तीएलास जरूब्बाबेल झाले. 13जरूब्बाबेलास अबीहूद, अबीहूदास
एल्याकीम, एल्याकीमास अज्जुर झाला. 14अज्जुरास सादोक, सादोकास
याखीम, याखीमास एलीहूद झाला. 15 एलीहूदास एलाजार झाला.
एलाजारास मत्तान, मत्तानास याकोब, 16याकोबास योसेफ झाला; जो
मरीयेचा पती होता िजच्यापासून िख्रस्त म्हटलेला येशू जन्मास आला.
17अशाप्रकार ेअब्राहामापासून दावीदापयर्ंत सवर् िमळून चौदा िपढ्या,
दावीदापासून बाबेलास देशांतर होईपयर्ंत चौदा िपढ्या आिण बाबेलास
देशांतर झाल्यापासून िख्रस्तापयर्ंत चौदा िपढ्या.

ययेेशशू ूिख्रस्ताचािख्रस्ताचा जन्मजन्म

18 येशू िख्रस्ताचा जन्म याप्रकार ेझाला; त्याची आई मरीया, िहची
योसेफाशी मागणी झालेली होती, पण त्यांचा सहवास होण्यापूवीर् ती
पिवत्र आत्म्यापासून गभर्वती झालेली िदसून आली. 19मरीयेचा पती
योसेफ हा नीितमान होता परतंु समाजामध्ये ितचा अपमान होऊ नये
अशी त्याची इच्छा होती म्हणून त्याने गुप्तपणे ितच्यासोबतची मागणी
मोडण्याचा िनणर्य घेतला. 20तो या गोष्टींिवषयी िवचार करीत असता,
त्यास स्वप्नात प्रभूच्या दतूाने दशर्न देऊन म्हटले, “योसेफा, दावीदाच्या
पुत्रा, तू मरीयेला आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास घाबरू नकोस,
कारण जो गभर् ितच्या पोटी राहीला आहे तो पिवत्र आत्म्यापासून आहे.
21ती पुत्राला जन्म देईल आिण तू त्याचे नाव येशू ठेव, तो आपल्या
लोकांस त्यांच्या पापांपासून तारील.” 22प्रभूने संदेष्ट्यांच्याद्वार ेजे
सांिगतले होते ते पिरपूणर् व्हावे यासाठी हे सवर् झाले, ते असे,

23 “पाहा कुमारी गभर्वती होईल व पुत्राला जन्म देईल,
आिण त्यास इम्मानुएल हे नाव देतील.” या नावाचा अथर्,

“आम्हाबरोबर देव.”
24 तेव्हा झोपेतून उठल्यावर प्रभूच्या दतूाने आज्ञा िदली होती तसे

योसेफाने केले, त्याने ितचा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार केला,
25 (तरी मुलाचा जन्म होईपयर्ंत त्याने ितच्याशी सहवास ठेवला नाही.)
आिण त्याने त्याचे नाव येशू ठेवले.

ज्ञानीज्ञानी लोकलोक ययेेशशू ूबाळाच्याबाळाच्या दशदशर्र्नासनास ययेेताततात

हेरोद राजाच्या िदवसात, यहूदीया प्रांतातील बेथलेहेम नगरात
येशूचा जन्म झाल्यानतंर, पूवेर्कडील देशातून ज्ञानी लोक

यरुशलेम शहरात येऊन िवचारपूस करू लागले की, 2 “यहूद्यांचा राजा
जन्मला आहे तो कोठे आहे? आम्ही पूवेर्ला त्याचा तारा पाहीला आिण
त्यास नमन करावयास आलो आहोत.” 3 जेव्हा हेरोद राजाने हे ऐकले,
तेव्हा तो व त्याच्याबरोबर सवर् यरुशलेम शहर घाबरून गेले; 4 हेरोद
राजाने सवर् मुख्य याजकांना व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांना एकत्र जमवून
त्यांना िवचारले की, िख्रस्ताचा जन्म कोठे होणार आहे? 5 ते त्यास
म्हणाले, “यहूदीया प्रांतातील बेथलेहेम नगरात, कारण संदेष्ट्यांच्याद्वारे
असे िलिहलेले आहे की;

6 ‘हे बेथलेहेमा, यहूदाच्या प्रांता,
तू यहूदाच्या सवर् सरदारांमध्ये किनष्ठ आहेस असे मुळीच नाही
कारण तुझ्यातून असा सरदार िनघेल
जो माझ्या इस्राएल लोकांचा सांभाळ करील.’”
7मग हेरोद राजाने ज्ञानी लोकांस गुप्तपणे बोलावून त्यांच्यापासून तारा

नक्की कधी िदसला याची वेळ िवचारून घेतली. 8 त्याने त्यांना
बेथलेहेमास पाठवताना म्हटले, “तुम्ही जाऊन त्या बाळकािवषयी
बारकाईने शोध करा व तुम्हास शोध लागल्यावर मला कळवा म्हणजे ही
येऊन त्यास नमन करीन.” 9 राजाचे हे सांगणे ऐकून ते त्यांच्या वाटेने
िनघाले. जो तारा त्यांनी पूवेर्स पाहीला होता त्याने बेथलेहेम नगरपयर्ंत
त्यांचे मागर्दशर्न केले आिण ज्ञानी लोक बालकापयर्ंत पोचेपयर्ंत
त्यांच्यापुढे चालला. 10तो तारा पाहून ज्ञानी लोकांस अितशय आनदं
झाला. 11नतंर ते त्या घरात गेले आिण ते बाळक आपली आई मरीया
िहच्याजवळ असलेले त्यांनी पाहीले व खाली वाकून त्यांनी त्यास नमन
केले. त्यांनी आपल्या द्रव्यांच्या थलै्या उघडून सोने, ऊद व गधंरस ही
दाने अपर्ण केली. 12 देवाने त्यांना स्वप्नात हेरोदाकडे परत जाऊ नका,
अशी सूचना िदल्यामुळे ते दसुर्या मागार्ने आपल्या देशास िनघून गेले.

िमसरिमसर ददेेशासशास पलायनपलायन

13 ते गेल्यावर, प्रभूचा दतू योसेफास स्वप्नात दशर्न देऊन म्हणाला,
“ऊठ, बाळक व त्याची आई यांना घेऊन िमसर देशात पळून जा आिण
मी तुला सांगेपयर्ंत तेथेच राहा कारण बाळकाचा घात करण्यासाठी हेरोद
राजा त्याचा शोध करणार आहे.” 14 त्या रात्री तो उठला आिण बाळक व
त्याची आई यांना घेऊन रातोरात िमसर देशात िनघून गेला. 15तो
हेरोदाच्या मरणापयर्ंत तेथे रािहला. “मी आपल्या पुत्राला िमसर देशातून
बोलावले आहे.” असे जे प्रभूने संदेष्ट्याच्याद्वार ेसांिगतले ते पूणर् झाले.

बबेेथलथलेेहहेेमम ययेेथीलथील मुलांचीमुलांची कत्तलकत्तल

16 तेव्हा ज्ञानी लोकांनी आपणाला फसवले हे पाहून हेरोद राजा
अितशय संतापला आिण जी वेळ त्याने ज्ञानी लोकांपासून नीट िवचारून
घेतली होती ितच्याप्रमाणे त्याने बेथलेहेमात व आसपासच्या सवर्
प्रदेशांत जे दोन वषार्ंचे व त्याहून कमी वयाचे पुरूष बालके होते त्या
सवार्ंना त्याने माणसे पाठवून त्यांच्याकडून िजवे मारले. 17 ियमर्या
संदेष्ट्याच्याद्वार ेजे सांिगतले होते, ते त्यासमयी पूणर् झाले. ते असेः

18 “रामा येथे रडणे
व मोठा आकांत ह्यांचा शब्द ऐकण्यात आला, राहेल आपल्या

मुलांकिरता रडत आहे,
आिण ती नाहीत म्हणून ती सांत्वन पावेना.”

मत्तय कृत शुभवतर्मान 1:2 474 मत्तय कृत शुभवतर्मान 2:18
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िमसराहिमसराहूूनन परतणपरतणेे

19पुढे हेरोद राजा पावल्यावर, पाहा प्रभूचा दतू िमसर देशात
योसेफास स्वप्नात दशर्न देऊन म्हणाला, 20 “उठ, बाळकास व त्याच्या
आईस घेऊन इस्राएल देशास जा कारण बाळकाचा जीव घ्यावयास जे
पाहात होते ते मरून गेले आहेत.” 21 तेव्हा तो उठला आिण बाळकाला
व त्याच्या आईला घेऊन इस्राएल देशात आला; 22परतंु अखेर्लाव हा
आपला िपता हेरोद याच्या जागी यहूदीया प्रांतात राज्य करीत आहे असे
ऐकून तो तेथे जाण्यास घाबरला आिण स्वप्नात देवाने इशारा केल्यानतंर
तो गालील प्रांतास िनघून गेला, 23व नासरथे नावाच्या गावी जाऊन
रािहला अशासाठी की, “त्याला नासोरी म्हणतील” हे जे
संदेष्ट्यांच्याद्वार ेसांिगतले ते पूणर् व्हावे.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान आिणआिण त्याचात्याचा ससंदंदेेशश

बािप्तस्मा करणारा योहान त्या िदवसात, यहूदीया प्रांताच्या
अरण्यात येऊन अशी घोषणा करू लागला की, 2 “पश्चात्ताप
करा, कारण स्वगार्चे राज्य जवळ आले आहे.”

3कारण यशया संदेष्ट्याच्याद्वार ेत्याच्याचिवषयी असे सांिगतले होते
की,
“अरण्यात घोषणा करणार्याची वाणी झाली;
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,’
त्याच्या ‘वाटा सरळ करा.’”
4या योहानाचे वस्त्र उंटाच्या केसाचे होते, त्याच्या कमरसे

कातड्याचा कमरबदं होता. त्याचा आहार टोळ व रानमध होता. 5 तेव्हा
यरुशलेम शहर, सवर् यहूदीया प्रांत व यादेर्न नदीच्या आसपासचा संपुणर्
प्रदेश त्याच्याकडे आला. 6 ते आपआपली पापे पदरी घेत असता,
त्यांना त्याच्या हाताने यादेर्न नदीत बािप्तस्मा देण्यात आला.

7परतंु परूशी व सदकूी यांच्यापकैी अनेक लोकांस आपणाकडे
बािप्तस्म्यासाठी येताना पाहून तो त्यांना म्हणाला, “अहो िवषारी
सापांच्या िपलांनो, येणाऱ्या क्रोधापासून पळावयास तुम्हास कोणी सावध
केले? 8तर पश्चात्तापाला शोभेल असे योग्य ते फळ द्या; 9आिण
अब्राहाम तर ‘आमचा िपता आहे’, असे आपसात म्हणण्याचा िवचार
आपल्या मनात करू नका; कारण मी तुम्हास सांगतो, देव या
दगडांपासून अब्राहामासाठी मुले िनमार्ण करण्यास समथर् आहे. 10आिण
झाडांच्या मुळांशी आताच कुऱ्हाड ठेवलेली आहे; जे प्रत्येक झाड चांगले
फळ देत नाही ते तोडले जाईल व अग्नीत टाकले जाईल.

11मी तुमचा बािप्तस्मा पश्चात्तापासाठी पाण्याने करत आहे; परतंु
माझ्यामागून येणारा आहे तो माझ्याहून अिधक सामथ्यर्वान आहे आिण
त्याच्या चपला उचलून घेवून चालण्याची देखील माझी योग्यता नाही; तो
तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने व अग्नीने करणार आहे. 12 त्याच्या
हातात त्याचे सूप आहे, तो आपले खळे अगदी स्वच्छ करील व आपले
गहू कोठारात साठवील; पण भूस न िवझणाऱ्या अग्नीने जाळून टाकील.”

ययेेशूचाशूचा बािप्तस्माबािप्तस्मा

13यानतंर येशू गालील प्रांताहून यादेर्न नदीवर योहानाच्या हातून
बािप्तस्मा घेण्याकरीता त्याच्याकडे आला; 14परतंु योहान त्यास थांबवत
म्हणाला, मला तुझ्या हातून बािप्तस्मा घेण्याची गरज आहे, असे असता
तू माझ्याकडे येतो हे कसे? 15 येशूने त्यास उत्तर िदले, “आता हे होऊ
दे; कारण याप्रकार ेसवर् न्यायीपण पूणर्पणे करणे हे आपणास योग्य आहे.”
तेव्हा त्याने ते होऊ िदले. 16मग येशूचा बािप्तस्मा झाल्यावर, येशू
पाण्यातून वर आला आिण पाहा, त्याच्यासाठी आकाश उघडले; तेव्हा
त्याने देवाच्या आत्म्याला कबुतरासारखे उतरताना व आपणावर येताना
पाहीला, 17आिण आकाशातून वाणी झाली की, “हा माझा िप्रय ‘पुत्र’
आहे, याच्यािवषयी मी फार संतुष्ट आहे.”

अरण्यातअरण्यात ययेेशूचीशूची पिरक्षापिरक्षा

मग सतैानाकडून येशूची परीक्षा व्हावी म्हणून देवाच्या
आत्म्याने त्यास अरण्यात नेले. 2चाळीस िदवस आिण

चाळीस रात्री उपवास केल्यानतंर येशूला भूक लागली. 3 तेव्हा परीक्षक
येशूची परीक्षा घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म्हणाला, “जर तू देवाचा
पुत्र आहेस तर या दगडांना भाकरी होण्याची आज्ञा कर.”

4परतंु येशूने उत्तर िदले, असे िलिहले आहे की, “मनुष्य केवळ
भाकरीने जगेल असे नाही तर देवाच्या मुखातून िनघणाऱ्या प्रत्येक
वचनाने जगेल.” 5मग सतैानाने त्यास यरुशलेम या पिवत्र शहरात नेले
व परमेश्वराच्या भवनाच्या टोकावर उभे केले.

6आिण त्यास म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर खाली उडी घे,
कारण शास्त्रात असे िलिहले आहे की;
‘देव त्याच्या दतूांना तुझ्यासाठी आज्ञा करील आिण
तुझे पाय दगडावर आपटू नयेत म्हणून
ते तुला आपल्या तळहातावर झेलून घेतील.’”
7 येशू त्यास म्हणाला, असेही िलिहले आहे की, “तुझा देव, जो प्रभू,

याची परीक्षा पाहू नको.” 8मग सतैानाने त्यास एका अितशय उंच
पवर्तावर नेले व त्याने त्यास जगाची सवर् राज्ये त्यांतील सवर् ऐश्वयार्सहीत
दाखवली. 9आिण तो त्यास म्हणाला, “जर तू मला नमन करशील व
माझी उपासना करशील तर हे सवर् काही मी तुला देईन.” 10 येशूने त्यास
म्हणाला, “अर ेसतैाना, माझ्यापासून दरू हो! कारण असे िलिहले आहे
की,
‘देव जो तुझा प्रभू त्याचीच उपासना कर
आिण त्यालाच नमन कर.’” 11मग सतैान येशूला सोडून िनघून
गेल्यावर देवदतू येऊन त्याची सेवा करू लागले.

गालीलगालील प्रांतातीलप्रांतातील कफणकफणर्र्हहूूमम शहरातशहरात ययेेशशू ूजाऊनजाऊन राहतोराहतो

12योहानाला तुरंूगात टाकले आहे हे जेव्हा येशूने ऐकले तेव्हा तो
गालील प्रांतात िनघून गेला. 13नासरथे सोडून जबुलून व नफताली
यांच्या सीमेतील, गालीलच्या सरोवराच्या कफणर्हूमात तो जाऊन
रािहला.

14यशया संदेष्ट्याने पूवीर् जे सांिगतले होते ते पूणर् व्हावे यासाठी हे
झाले. ते असे होते की,

15 “जबुलून आिण नफताली हा प्रांत,
सरोवराच्या िकनाऱ्यावरील, यादेर्नेच्या पलीकडील प्रदेश व
परराष्ट्र ीय गालील
16 जे लोक काळोखांत बसत होते त्यांनी,
मोठा प्रकाश पािहला.
मरणाचे सावट असलेल्या सावलीत दव प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांवर,
ज्योित उदय पावली आहे.”

17 तेव्हापासून येशूने उपदेश करणे सुरु केले व तो म्हणू लागला की;
“पश्चात्ताप करा, कारण स्वगार्चे राज्य तुमच्या जवळ आले आहे.”

प्रथमप्रथम िशष्यांनािशष्यांना पाचारणपाचारण

18नतंर तो गालीलच्या सरोवराजवळून जात असता, पेत्र म्हटलेला
िशमोन व त्याचा भाऊ अिंद्रया या दोघांना त्याने जाळे टाकतांना पािहले
कारण ते मासे पकडणार ेहोते. 19 येशू त्यांना म्हणाला, “माझ्यामागे या,
म्हणजे मी तुम्हास माणसे धरणार ेकरीन.” 20मग ते लगेचच जाळे
सोडून देऊन त्याच्यामागे चालू लागले.

21 येशू तेथून पुढे चालत जात असता त्याने दसुर ेदोघे भाऊ; जब्दीचा
मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना त्यांचे वडील जब्दी
याच्याबरोबर होडीत पाहीले. ते जाळे नीट करत होते. त्याने त्यांना
बोलावले, 22 तेव्हा ते दोघेही लगेचच आपली होडी व आपले वडील
यांना सोडून त्याच्यामागे गेले.

गालीलगालील प्रांतातीलप्रांतातील फफेेरीरी वव कायकायर्र्
23गालील प्रांतात सगळीकडे िफरत, येशूने त्यांच्या सभास्थानात

जाऊन िशकिवले, देवाच्या राज्याची सुवातार् सांिगतली आिण लोकांचे
सवर् प्रकारचे रोग व सवर् प्रकारचे िवकार बर ेकेले. 24 येशूिवषयीची
बातमी सवर् िसरीया प्रांतभर पसरली; मग जे आजारांनी व अनेक
प्रकारच्या रोगांनी पीडीत होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे
फेफरकेरी व पक्षघात झाला होता अशा सवार्ंना लोकांनी त्याच्याकडे

मत्तय कृत शुभवतर्मान 2:19 475 मत्तय कृत शुभवतर्मान 4:24



5

आणले आिण येशूने त्यांना बर ेकेले. 25मग गालील प्रांत, दकापलीस
नगर, यरुशलेम शहर, यहूदीया प्रांत व यादेर्न नदीच्या पलीकडून
आलेल्या लोकांचे मोठे समुदाय त्याच्यामागे चालू लागले.

डोंगरावरचडोंगरावरचेे प्रवचनप्रवचन

जेव्हा येशूने त्या लोकसमुदायांना पाहीले तेव्हा तो डोंगरावर
चढला, मग तो तेथे खाली बसला असता त्याचे िशष्य
त्याच्याजवळ आले. 2 त्याने आपले तोंड उघडले व त्यांना

िशकवले, तो म्हणाला,

धन्यवादधन्यवाद

3 “जे आत्म्याने ‘दीन’ ते धन्य आहेत,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.

4 ‘जे शोक करतात’, ते धन्य आहेत,
कारण ‘त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल.’

5 ‘जे सौम्य’ ते धन्य आहेत,
कारण ‘त्यांना पृथ्वीचे वतन िमळेल.’

6 जे न्यायीपणाचे भुकेले व तान्हेले ते धन्य आहेत,
कारण ते संतुष्ट होतील.

7 जे दयाळू ते धन्य आहेत,
कारण त्यांच्यावर दया करण्यात येईल.
8 जे अतंःकरणाचे शुद्ध ते धन्य आहेत,
कारण ते देवाला पाहतील.

9 जे शांती करणार ेते धन्य आहेत, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील.
10 न्यायीपणाकरता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य आहेत,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.

11 जेव्हा लोक माझ्यामुळे तुमचा अपमान करतात व छळ करतात
आिण तुमच्यािवरुध्द सवर्प्रकारचे वाईट लबाडीने बोलतात तेव्हा तुम्ही
धन्य आहात. 12आनदं व उल्लास करा, कारण तुम्हास स्वगार्त मोठे
प्रितफळ आहे कारण तुमच्यापूवीर् जे संदेष्टे होऊन गेले त्यांचाही लोकांनी
अशाचप्रकार ेछळ केला.

िमठावरूनिमठावरून वव िदव्यावरूनिदव्यावरून िशकवलिशकवलेेललेे धडधडेे
13तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहात, पण जर िमठाचा खारटपणा गेला तर ते

पुन्हा कसे खारट बनवता येईल? ते तर पुढे कोणत्याही उपयोगाचे न
राहता केवळ फेकून देण्याच्या व मनुष्यांच्या पायदळी तुडवले
जाण्यापुरते उपयोगाचे राहील. 14तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात;
डोंगरावर वसलेले नगर लपवता येत नाही. 15आिण िदवा लावून तो
कोणी टोपलीखाली लपवून ठेवत नाही, उलट तो िदवठणीवर ठेवतात
म्हणजे तो िदवा घरातील सवार्ना प्रकाश देतो. 16तुमचा प्रकाश
इतरांसमोर याप्रकार ेप्रकाशू द्या की जेणेकरून त्यांनी तुमची चांगली
कामे पाहावी आिण तुमचा िपता जो स्वगार्त आहे त्याचे गौरव करावे.

जुनजुनेे िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र वव ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण

17 िनयमशास्त्र िंकवा संदेष्ट्यांचे ग्रंथ रद्द करावयास मी आलो आहे
असा िवचार करु नका; मी ते रद्द करावयास नव्हे तर ते पूणर् करावयास
आलो आहे. 18कारण मी तुम्हास खर ेसांगतो, आकाश व पृथ्वी ही
नाहीशी होतील, परतंु सवर्काही पूणर् झाल्यािशवाय, िनयमशास्त्रातील
एकही काना िंकवा मात्रा रद्द होणार नाही. 19यास्तव जो कोणी या लहान
आज्ञातील एखादी आज्ञा रद्द करील व त्याप्रमाणे लोकांस िशकवील
त्यास स्वगार्च्या राज्यात अगदी लहान म्हणतील; पण जो कोणी त्या
पाळील व िशकवील त्यास स्वगार्च्या राज्यात महान म्हणतील.
20 म्हणून मी तुम्हास सांगतो, शास्त्री व परूशी यांच्या न्यायीपणापेक्षा
तुमचे न्यायीपण अिधक झाल्यािशवाय स्वगार्च्या राज्यांत तुमचा प्रवेश
होणारच नाही.

रागराग वव खखूनून
21 ‘खून करू नको आिण जो कोणी खून करतो तो न्यायसभेच्या

दडंास पात्र होईल,’ असे प्राचीन लोकांस सांिगतले होते, हे तुम्ही ऐकले
आहे. 22मी तर तुम्हास सांगतो, जो कोणी आपल्या भावावर (उगाच)
रागावेल तो न्यायसभेच्या िशके्षस पात्र होईल; जो कोणी आपल्या
भावाला, ‘अर ेवेडगळा,’ असे म्हणेल तो विरष्ठ सभेच्या पात्र होईल आिण
जो कोणी त्याला, ‘अर ेमूखार्,’ असे म्हणेल, तो नरकाग्नीच्या िशके्षस पात्र
होईल. 23यास्तव तू आपले अपर्ण वेदीवर अिर्पण्यास आणीत असता
आपल्या भावाच्या मनात आपल्यािवरूद्ध काही आहे अशी तुला तेथे
आठवण झाली, 24तर आपले अपर्ण तसेच वेदीसमोर ठेव आिण
आपल्या मागार्ने परत जा व प्रथम आपल्या भावासोबत समेट कर आिण
मग येऊन आपले अपर्ण वेदीवर अपर्ण कर. 25तुझा िफयार्दी
तुझ्याबरोबर वाटेवर आहे तोच त्याच्याशी समेट कर, नाही तर कदािचत
िफयार्दी तुला न्यायाधीशाच्या हाती देईल, न्यायाधीश तुला िशपायांच्या
हाती देईल आिण तू तुरंूगात पडशील. 26मी तुला खर ेसांगतो शेवटची
दमडी फेडीपयर्ंत तू त्याच्यातून सुटणारच नाहीस.

अशुद्धताअशुद्धता

27 ‘व्यिभचार करू नको,’ म्हणून सांिगतले होते हे तुम्ही ऐकले आहे
28मी तर तुम्हास सांगतो, जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे कामवासनेने
पाहतो त्याने आपल्या अतंःकरणात ितच्याशी व्यिभचार केलाच आहे;
29तुझा उजवा डोळा तुला पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असेल तर तो
उपट आिण फेकून दे; कारण तुझे संपूणर् शरीर नरकात टाकले जावे
यापेक्षा तुझ्या एका अवयवाचा नाश व्हावा हे तुझ्या िहताचे आहे.
30तुझा उजवा हात तुला पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असेल तर तो
तोडून टाकून दे; कारण तुझे संपूणर् शरीर नरकात पडावे, यापेक्षा तुझ्या
एका अवयवाचा नाश व्हावा हे तुझ्या िहताचे आहे.

31 ‘कोणी आपली पत्नी सोडून देतो तर त्याने ितला सूटपत्र द्यावे’ हे
सांिगतले होते. 32मी तर तुम्हास सांगतो की, जो कोणी आपल्या
पत्नीला व्यिभचाराच्या कारणािशवाय टाकतो, तो ितला व्यिभचािरणी
करतो आिण जो कोणी अशा टाकलेल्या पत्नीबरोबर लग्न करतो तो
व्यिभचार करतो.

शपथशपथ वव खरखरेपेणापणा

33आणखी ‘खोटी शपथ वाहू नको’ तर ‘आपल्या शपथा परमेश्वरापुढे
खऱ्या कर’ म्हणून प्राचीन काळच्या लोकांस सांिगतले होते, हे तुम्ही
ऐकले आहे. 34मी तर तुम्हास सांगतो शपथ वाहूच नका; स्वगार्ची नका,
कारण ते देवाचे आसन आहे; 35पृथ्वीचीही वाहू नका, कारण ती त्याचे
पादासन आहे; यरुशलेमेचीिह वाहू नका कारण ती थोर राजाची नगरी
आहे. 36आपल्या मस्तकाचीही शपथ वाहू नको, कारण तू आपला
एकही केस पांढरा िंकवा काळा करू शकत नाहीस. 37तर तुमचे बोलणे,
होय तर होय, नाही तर नाही, एवढेच असावे; याहून जे अिधक ते त्या
दषु्टापासून आहे.

सूडसूड

38 ‘डोळ्याबद्दल डोळा’ व ‘दाताबद्दल दात’ असे सांिगतले होते, हे
तुम्ही ऐकले आहे 39परतंु मी तर तुम्हास सांगतो, दषु्टाला अडवू नका.
जो कोणी तुझ्या उजव्या गालावर मारतो, त्याच्याकडे दसुरा गाल कर;
40जो तुझ्यावर आरोप करून तुझी बडंी घेऊ पाहतो त्यास तुझा
अगंरखाही घेऊ दे; 41आिण जो कोणी तुला बळजबरीने धरून एक
कोस नेईल त्याच्याबरोबर दोन कोस जा. 42जो कोणी तुझ्याजवळ
काही मागतो त्यास दे आिण जो तुझ्यापासून उसने घेऊ पाहतो त्यास
पाठमोरा होऊ नको.

प्रेमप्रेम वव सवार्ंगपूणसवार्ंगपूणर्र् शीलशील
43 ‘आपल्या शेजार्यावर प्रीती कर व आपल्या वऱै्याचा द्वेष कर’, असे

सांिगतले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. 44मी तर तुम्हास सांगतो, तुम्ही
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आपल्या वऱै्यांवर प्रीती करा आिण जे तुमचा छळ करतात त्यांच्यासाठी
प्राथर्ना करा. 45अशासाठी की, तुम्ही आपल्या स्वगार्तील िपत्याचे पुत्र
व्हावे; कारण तो दषु्टांवर व चांगल्यांवर आपला सूयर् उगवतो आिण
नीितमानांवर व अनीितमानांवर पाऊस पाडतो. 46कारण जे तुमच्यावर
प्रीती करतात त्यांच्यावर तुम्ही प्रीती केली तर तुम्हास काय प्रितफळ
िमळावे? जकातदारही तसेच करतात की नाही? 47आिण तुम्ही
आपल्या बधंुजनांना मात्र सलाम करीत असला तर त्यामध्ये िवशेष ते
काय करता? परराष्ट्र ीय लोकही तसेच करीतात ना? 48यास्तव जसा
तुमचा स्वगीर्य िपता पिरपूणर् आहे तसे तुम्ही पिरपूणर् व्हा.

गुप्तगुप्त धमार्चरणधमार्चरण

लोकांनी आपले न्यायीपण पाहावे म्हणून तुम्ही तुमची
न्यायीपणाची कृत्ये त्यांच्यासमोर करु नये यािवषयी जपा,
अन्यथा तुम्हास तुमच्या स्वगार्तील िपत्याकडून प्रितफळ

िमळणार नाही.

गुप्तगुप्त दानधमदानधमर्र्

2 म्हणून ज्यावेळेस तू दानधमर् करतोस तेव्हा लोकांनी आपली स्तुती
करावी म्हणून ढोंगी जसे सभास्थानात व रस्त्यात आपणापुढे कणार्
वाजवतात तसे करू नको. मी तुम्हास खर ेसांगतो त्यांना आपले
प्रितफळ िमळालेच आहे. 3 म्हणून जेव्हा तुम्ही दान कराल, तेव्हा ते
गुप्तपणे करा. तुमचा उजवा हात काय करतो हे तुमच्या डाव्या हाताला
कळू देऊ नका. 4 जेणेकरून तुझे दान देणे गुप्तपणे व्हावे, कारण तुझा
स्वगीर्य िपता जो गुप्तदशीर् आहे, तो त्याचे प्रितफळ तुला देईल.

गुप्तगुप्त प्राथप्राथर्र्नाना
5 जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा ढोंग्यांसारखे होऊ नका कारण

आपण लोकांस िदसावे म्हणून ते सभास्थानांमध्ये व रस्त्याच्या
कोपऱ्यांवर उभे राहून प्राथर्ना करणे त्यांना आवडते. मी तुम्हास खरे
सांगतो की, त्यांना आपले प्रितफळ प्राप्त झाले आहे. 6पण तू जेव्हा
प्राथर्ना करतो तेव्हा आतल्या खोलीत जावून दरवाजा लावून घे व जो
तुझा िपता गुप्तवासी आहे त्याची प्राथर्ना कर. मग तुझा स्वगीर्य िपता जो
गुप्तदशीर् आहे तो तुला प्रितफळ देईल.

7आिण जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा परराष्ट्र ीय लोकांसारखी
िनरथर्क बडबड करू नका कारण आपण फार बोलल्याने आपले म्हणणे
ऐकले जाईल असे त्यांना वाटते. 8तर तुम्ही त्यांच्यासारखे असू नका
कारण तुम्हास कशाची गरज आहे हे तुमच्या िपत्याला तुम्ही त्याच्याकडे
मागण्यापूवीर्च ठाऊक आहे.

प्रभूचीप्रभूची प्राथप्राथर्र्नाना
9 म्हणून तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा तुम्ही अशाप्रकार ेप्राथर्ना करावीः
हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,
तुझे नाव पिवत्र मानले जावो.
10तुझे राज्य येवो,
जसे स्वगार्त
तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो.

11आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे.
12जशी आम्ही आमच्या ऋण्यांस त्यांची ऋणे सोडली आहेत,
तशीच तू आमची ऋणे आम्हांस सोड.

13आिण आम्हास परीके्षत आणू नकोस
तर आम्हास त्या दषु्टापासून सोडव. (कारण की राज्य, सामथ्यर् आिण
गौरवही सवर्काळ तुझीच आहेत.)

14कारण जर तुम्ही इतरांचे अपराध क्षमा कराल तर तुमचा स्वगार्तील
िपता तुम्हासही क्षमा करील; 15पण जर तुम्ही इतरांच्या अपराधांची
क्षमा करणार नाही, तर तुमचा िपताही तुमच्या अपराधांची क्षमा करणार
नाही.

गुप्तगुप्त उपवासउपवास

16 जेव्हा तुम्ही उपवास करता तेव्हा तुम्ही ढोंगी लोकांसारखे उदास
चेहऱ्याचे राहू नका कारण आपण उपवास करीत आहोत हे लोकांस
िदसावे म्हणून ते आपली मुखे उदास करतात. मी तुम्हास खर ेसांगतो
त्यांना त्यांचे प्रितफळ प्राप्त झाले आहे. 17तू जेव्हा उपवास करतो तेव्हा
आपल्या डोक्याला तू तेल लाव आिण आपले तोंड धुवा. 18यासाठी
की, तू उपवास करता हे लोकांस िदसू नये तर तुमच्या गुप्त िपत्याला
िदसावे. मग तुमचा गुप्त िपता तुम्हास उघडपणे प्रितफळ देईल.

खरीखखरीखुरुीरी ससंपंत्तीपत्ती

19तुम्ही पृथ्वीवर स्वतःसाठी संपत्ती साठवू नका कारण येथे कसर व
जगं लागून ितचा नाश होईल आिण चोर घर फोडून ती चोरून नेतील.
20 म्हणून त्याऐवजी स्वगार्त आपणासाठी संपत्ती साठवा. 21 जेथे तुमचे
धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

प्रकाशप्रकाश आिणआिण अअंधंारधार
22डोळा शरीराचा िदवा आहे. म्हणून जर तुमचे डोळे िनदोर्ष असतील

तर तुमचे संपुणर् शरीर प्रकाशमय होईल. 23पण जर तुमचे डोळे सदोष
असतील, तर तुमचे संपुणर् शरीर अधंकारमय होईल. जर तुम्हाठायी
असणारा प्रकाश हा वास्तिवक अधंकार आहे, तर खरोखरचा अधंार
िकती असणार! 24कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावेळी करणे
शक्य नाही. तो एकाचा ितरस्कार करील तर दसुऱ्यावर प्रीती करील
िंकवा तो एका धन्याशी एकिनष्ठ राहील व दसुऱ्याला तुच्छ लेखेल. तसेच
तुम्हास देवाची आिण पशैाची (धनाची) सेवा एकाच वेळी करता येणार
नाही.

िंचतािंचता आिणआिण ददेेवावरवावर िभस्तिभस्त

25 म्हणून मी तुम्हास सांगतो की, तुम्ही आपल्या जीवनािवषयी
काळजी करु नका की आपण काय खावे आिण काय प्यावे िंकवा
आपल्या शरीरािवषयी आपण काय पांघरावे अशी िंचता करू नका. जीव
अन्नापेक्षा आिण शरीर वस्त्रांपेक्षा अिधक महत्त्वाचे आहे की नाही?
26आकाशातील पक्ष्यांकडे पाहा! ती पेरीत नाहीत, कापणी करीत
नाहीत िंकवा कोठारात साठवूनही ठेवत नाहीत, तरी तुमचा स्वगार्तील
िपता त्यांना खावयास देतो. तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अिधक मौल्यवान आहात
की नाही?

27आिण िंचता करून आपले आयषु्याची लांबी हाथभरही वाढवणे
तुम्हापकैी कोणाला शक्य आहे का? 28आिण तुम्ही वस्त्रांिवषयी का
काळजी करता? रानातील फुलांिवषयी िवचार करा, ती कशी वाढतात?
ती कष्ट करीत नाहीत आिण ती कापड िवणीत नाहीत, 29तरी मी
तुम्हास सांगतो की, शलमोन राजादेखील त्याच्या भर वभैवाच्या काळात
यांतील एकासारखा ही सजला नव्हता.

30तर अहो अल्पिवश्वासी लोकांनो, जी रानफुले आज अिस्तत्वात
आहेत आिण उद्या भट्टीत टाकली जातात त्यांना जर देव त्यांना असा
पोशाख घालतो तर त्याहीपेक्षा िवशेष असा पोशाख तो तुम्हास घालणार
नाही काय? 31 ‘आम्ही काय खावे’ िंकवा ‘काय प्यावे’, अथवा ‘आम्ही
काय पांघरावे’ असे म्हणून काळजीत करु नका.

32कारण या सवर् गोष्टी िमळवण्याची धडपड परराष्ट्र ीय करत असतात,
कारण तुमच्या स्वगार्तील िपत्याला तुम्हास या गोष्टींची गरज आहे हे
ठाऊक आहे. 33तर पिहल्याने तुम्ही देवाचे राज्य व त्याचे नीितमत्त्व
िमळिवण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या सवर् गोष्टीही तुम्हास
िमळतील.

34 म्हणून उद्याची िंचता करू नका कारण प्रत्येक िदवस काही ना
काही िंचता घेऊनच उगवतो. म्हणून उद्याची िंचता उद्या स्वतः करले.
ज्या िदवसाचे जे दःुख ते त्या िदवसासाठी पुरसेे आहे.
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इतरांचइतरांचेे दोषदोष काढण्याबाबतकाढण्याबाबत

इतरांचे दोष काढू नका म्हणजे तुमचे दोष काढण्यात येणार
नाहीत. 2कारण ज्या प्रकार ेतुम्ही इतरांचे दोष काढता त्याच
न्यायाने तुमचेही दोष काढले जातील आिण ज्या मापाने तुम्ही

मोजून देता त्याच मापाने तुम्हास परत मोजून देण्यात येईल. 3तू
आपल्या डोळ्यातील मुसळ लक्षात न घेता आपल्या भावाच्या
डोळ्यातील कुसळ का पाहतोस? 4अथवा ‘तुझ्या डोळ्यांतले कुसळ
मला काढू दे’ असे तू आपल्या भावाला कसे म्हणशील? पाहा, तुझ्या
स्वतःच्या डोळ्यात तर मुसळ आहे. 5अर ेढोंग्या, पिहल्याने आपल्या
डोळ्यांतले मुसळ काढून टाक म्हणजे आपल्या भावाच्या डोळयांतले
कुसळ काढण्यासाठी तुला स्पष्टपणे पाहता येईल.

6 जे पिवत्र आहे ते कुत्र्यांना टाकू नका आिण आपले मोती डुकरांपुढे
टाकू नका; टाकाल तर कदािचत ती त्यांना पायदळी तुडवतील व नतंर
ती उलटून येवून तुम्हासही फाडतील.

प्राथप्राथर्र्नाना करण्यासकरण्यास प्रोत्साहनप्रोत्साहन

7मागा म्हणजे तुम्हास देण्यात येईल. शोधा म्हणजे तुम्हास सापडेल,
ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल. 8कारण प्रत्येकजण जो
मागतो त्यास िमळते, जो शोधतो त्यास सापडते आिण जो ठोठावतो,
त्याच्यासाठी दरवाजा उघडले जाते. 9तुमच्यामध्ये कोण मनुष्य असा
आहे, जो आपल्या मुलाने भाकर मािगतली तर त्यास दगड देईल?
10 िंकवा त्याने मासा मािगतला असता, त्याऐवजी त्यास साप देईल?
11वाईट असूनही जर तुम्हास आपल्या मुलांना चांगल्या गोष्टी देण्याचे
कळते तर तुमच्या स्वगार्तील िपत्याकडे जे मागतात, त्यांच्या गरजा तो
िकती चांगल्या प्रकार ेभागवील?

सुवणसुवणर्र्िनयमिनयम

12यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तुमच्यासाठी कराव्यात असे तुम्हास
वाटते त्या सवर् गोष्टी तुम्हीही त्यांच्यासाठी करा, कारण िनयमशास्त्राच्या
व संदेष्टयांच्या िशकवणीचे सार हेच आहे.

दोनदोन रस्तरस्तेे
13अरंुद दरवाजाने आत जा कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रंूद

व मागर् प्रशस्त आहे आिण त्यातून आत जाणार ेपुष्कळ लोक आहेत.
14पण जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरंुद व मागर् अडचणीचा आहे
आिण ज्यांस तो सापडतो ते फारच थोडके आहेत.

खरखरे ेवव खोटखोटेे िशक्षकिशक्षक

15खोट्या संदेष्ट्यांिवषयी सावध असा. ते मेंढरांच्या वेषात घेऊन
तुमच्याकडे येतात. पण खर ेसांगायचे तर ते कू्रर लांडग्यांसारखे आहेत.
16 त्यांच्या फळांवरुन तुम्ही त्यांस ओळखाल. काटेरी झाडाला द्राके्ष
लागतात काय? िंकवा िंरगणीच्या झाडाला अिंजर ेयेताच काय?
17 त्याचप्रमाणे चांगले झाड चांगले फळ देते, परतंु वाईट झाड वाईट
फळ देते. 18चांगल्या 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. 20यास्तव त्यांना तुम्ही त्यांच्या
फळांवरून ओळखाल.

उक्तीउक्ती आिणआिण ककृृतीती
21मला प्रभू, प्रभू म्हणणारा प्रत्येकजण स्वगार्च्या राज्यात जाईलच

असे नाही; तर माझ्या स्वगार्तील िपत्याच्या इच्छेप्रमाणे जो वागतो
त्याचाच प्रवेश स्वगार्च्या राज्यात होईल. 22 त्यािदवशी मला अनेक जण
म्हणतील, हे प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाने संदेश िदले, तुझ्या नावाने भूते
काढली व तुझ्या नावाने पुष्कळ चमत्कार केले नाहीत काय? 23 तेव्हा
मी त्यांना स्पष्ट सांगेन की, मी तुम्हास ओळखत नाही. अहो दरुाचार
करणाऱ्यांनो, माझ्यापासून चालते व्हा.

दोनदोन पायपायेे
24जो कोणी माझ्या सांगण्याप्रमाणे आचारण करतो तो शहाण्या

मनुष्यासारखा आहे, अशा शहाण्या मनुष्याने आपले घर खडकावर
बांधले. 25मग जोराचा पाऊस झाला आिण पूर आला. जोराचा वारा
आला. वादळात घर सापडले, पण ते पडले नाही कारण त्याचा पाया
खडकावर बांधला होता. 26जो कोणी माझीही वचने ऐकून त्याप्रमाणे
आचरण करीत नाही तो कोणाएका मूखर् मनुष्यासारखा आहे, त्याने
आपले घर वाळूवर बांधले. 27मग जोराचा पाऊस आला आिण पूर
आला. जोराचा वारा सुटला. वादळवाऱ्यात ते घर सापडले आिण
कोसळून पडले.”

28 येशूने हे सवर् बोलणे समाप्त केल्यावर असे झाले की, लोकसमुदाय
त्याच्या िशक्षणाने थक्क झाला. 29कारण येशू त्यांना त्यांच्या िनयमशास्त्र
िशक्षकांप्रमाणे नव्हे, तर अिधकारवाणीने िशकवत होता.

ककुुष्ठरोग्यासष्ठरोग्यास बरबरे ेकरणकरणेे

येशू डोंगरावरून खाली उतरल्यावर असंख्य लोकांचे समुदाय
त्याच्यामागे जावू लागले. 2 तेव्हा पाहा, एक कुष्ठरोगी
त्याच्याकडे आला व त्यास नमन करून म्हणाला, “प्रभूजी,

आपली इच्छा असल्यास आपण मला शुद्ध करायला समथर् आहात.”
3 तेव्हा येशूने आपला हात पुढे करून त्यास स्पशर् केला व म्हटले,
“माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो”; आिण लगेचच त्याचा कुष्ठरोग जाऊन तो
बरा झाला. 4मग येशूने त्यास म्हटले, “पाहा, हे कोणाला सांगू नको; तर
जाऊन स्वतःस याजकाला दाखव आिण त्यांना सत्यतेची साक्ष पटावी
म्हणून तुझ्या शुद्धीकरता, मोशेने नेमलेले अपर्ण वाहा.”

शतािधपतीचाशतािधपतीचा चाकरचाकर

5मग येशू कफणर्हूम शहरात आल्यावर एक शतािधपती त्याच्याकडे
आला व त्यास िवनतंी करत म्हणाला, 6 “प्रभूजी, माझा चाकर
पक्षाघाताने अितशय आजारी होऊन घरात पडून आहे.” 7 येशू त्यास
म्हणाला, मी येऊन त्यास बर ेकरीन. 8 तेव्हा शतािधपतीने उत्तर िदले
की, “प्रभूजी, आपण माझ्या छपराखाली यावे अश्या योग्यतेचा मी नाही;
पण आपण शब्द मात्र बोला म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. 9कारण
मीही एक अिधकारी असून माझ्या हाताखाली िशपाई आहेत. मी एकाला
‘जा’ म्हणले की तो जातो, दसुर्याला ‘ये’ म्हणले की तो येतो आिण
माझ्या दासास ‘हे कर’ म्हणले की तो ते करतो.” 10 हे ऐकून येशूला
आश्चयर् वाटले व आपल्यामागे येत असलेल्या लोकांस तो म्हणाला, “मी
तुम्हास खर ेसांगतो, मला इस्राएलात एवढा िवश्वास आढळला नाही.”
11मी तुम्हास सांगतो की, पूवेर्कडून व पिश्चमेकडून पुष्कळजण येतील
आिण स्वगार्च्या राज्यात अब्राहाम, इसहाक व याकोब याच्या पकं्तीस
बसतील; 12परतंु राज्याचे पुत्र बाहेरील अधंारात टाकले जातील, तेथे
रडणे व दात खाणे चालेल. 13मग येशू शतािधपतीला म्हणाला, जा, तू
जसा िवश्वास ठेवला तसे तुला िमळाले आहे आिण त्याच घटकेस तो
चाकर बरा झाला.

िशमोनाचीिशमोनाची सासूसास ूवव इतरइतर पुष्कळपुष्कळ रोगीरोगी

14नतंर येशू पेत्राच्या घरात गेला आिण त्याची सासू तापाने आजारी
पडली आहे असे त्याने पािहले. 15 तेव्हा त्याने ितच्या हाताला स्पशर्
केला व ितचा ताप िनघाला; मग ती उठून त्याची सेवा करू लागली.

16मग संध्याकाळ झाल्यावर लोकांनी असंख्य दषु्ट आत्म्याने
ग्रासलेल्यांना त्याच्याकडे आणले; तेव्हा त्याने भूते केवळ शब्दाने
घालवली व सवर् आजाऱ्यांना बर ेकेले.

17 “त्याने स्वतः आमचे िवकार घेतले आिण आमचे रोग वािहले,” असे
जे यशया संदेष्ट्याच्याद्वार ेसांिगतले होते ते पूणर् व्हावे म्हणून असे झाले.

िशष्यिशष्य होऊहोऊ इिच्छणाऱ्यांचीइिच्छणाऱ्यांची कसोटीकसोटी

18मग येशूने आपल्या सभोवती लोकसमुदाय आहे असे पाहून त्यांना
गालीलच्या सरोवरापलीकडे जाण्याची आज्ञा केली. 19 तेव्हा कोणीएक
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शास्त्री येऊन त्यास म्हणाला, “गुरूजी, आपण जेथे कोठे जाल तेथे मी
आपल्यामागे येईन.” 20 येशू त्यास म्हणाला, “खोकडांस िबळे व
आकाशातील पाखरांस घरटी आहेत, परतंु मनुष्याच्या पुत्राला आपले
डोके टेकण्यास िठकाण नाही.” 21मग त्याच्या िशष्यांपकैी आणखी
एकजण त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, मला िपत्याच्या मरणापयर्ंत
त्याच्याजवळ राहून, त्याच्या मरणानतंर त्यास पुरून येऊ द्या.” 22 येशूने
त्यास म्हटले, “तू माझ्यामागे ये आिण जे मरण पावलेले आहेत त्यांना
आपल्या मरण पावलेल्यांना पुरू दे.”

वादळवादळ शांतशांत करणकरणेे

23मग तो तारवात चढल्यानतंर त्याचे िशष्यही त्याच्यामागे चढले.
24 तेव्हा पाहा, सरोवरात एवढे मोठे वादळ उठले की ते तारू लाटांनी
झाकू लागले; तेव्हा येशू तर झोपेत होता. 25 तेव्हा ते त्याच्याजवळ
येऊन त्यास जागे करून म्हणाले, प्रभूजी, वाचवा. आम्ही बुडत आहोत.
26तो त्यांना म्हणाला, “अहो अल्पिवश्वासी, तुम्ही का घाबरला?” मग तो
उठला आिण त्याने वारा व सरोवर यास धमकावले. मग सवर् अगदी शांत
झाले. 27 तेव्हा त्या मनुष्यांना फार आश्चयर् वाटले व ते म्हणाले, “हा
कोणत्या प्रकारचा मनुष्य आहे की वार ेव लाटा ही याचे ऐकतात.”

गदरगदरेकेरांच्याकरांच्या प्रदप्रदेेशातीलशातील भूतग्रस्तभूतग्रस्त

28मग तो पलीकडे गदरकेरांच्या देशात गेल्यावर त्यास दोन भूतग्रस्त
कबरांतून िनघून येत असतांना भेटले; ते भयकंर िंहसक होते म्हणून त्या
वाटेने कोणालाही जाणे शक्य नव्हते. 29 तेव्हा पाहा, ते ओरडून म्हणाले,
“हे देवाच्या पुत्रा, तू मध्ये का पडतोस? नेमलेल्या समयापूवीर् तू आम्हास
पीडा द्यायला येथे आलेला आहेस काय?” 30 तेथे त्यांच्यापासून दरू
अतंरावर डुकरांचा मोठा कळप चरत होता. 31मग ती दषु्ट आत्मे त्यास
िवनतंी करू लागली की, तू जर आम्हास काढीत असलास तर त्या
डुकरांच्या कळपात आम्हास पाठवून दे. 32 त्याने त्यास म्हटले, “जा,”
मग ती िनघून डुकरांत िशरली; आिण पाहा, तो संपुणर् कळप कड्यावरून
धडक धावत जाऊन समुद्रात पाण्यात बुडून मरण पावला. 33मग त्या
डुकरांना चारणार ेनगरांत पळाले आिण त्यांनी जाऊन भूतग्रस्तांच्या
गोष्टीसकट सवर् वतर्मान जाहीर केले. 34 तेव्हा पाहा, सवर् नगर येशूला
भेटावयास िनघाले आिण त्यास सीमेबाहेर जाण्याची िवनतंी केली.

पक्षघातीपक्षघाती मनुष्यमनुष्य

तेव्हा येशू तारवात बसून पलीकडे गेला व परत आपल्या
स्वतःच्या नगरात आला. 2 तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात
झालेल्या कोणाएका मनुष्यास येशूकडे आणले. तो मनुष्य

बाजेवर पडून होता. येशूने त्यांचा िवश्वास पाहून त्या पक्षघाती मनुष्यास
म्हटले, “मुला, धीर धर. तुझी पापे क्षमा करण्यात आली आहेत.”
3काही िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी हे ऐकले आिण ते आपसात म्हणाले,
“हा मनुष्य तर देवािवरुद्ध दभुार्षण करीत आहे.” 4 येशूला त्यांचे िवचार
कळाले व तो त्यांना म्हणाला, “तुमच्या अतंःकरणात तुम्ही वाईट िवचार
का करता? 5कारण, तुझी पापे क्षमा करण्यात आली आहे, असे म्हणणे
िंकवा उठ व चालू लाग, असे म्हणणे यातून कोणते सोपे आहे? 6परतंु,
मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार आहे, हे
तुम्ही जाणावे म्हणून,” मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्यास म्हणाला, “ऊठ!
आपली बाज उचलून घेऊन घरी जा.” 7मग तो उठून आपल्या घरी
गेला. 8 हे पाहून लोकसमुदाय थक्क झाला आिण ज्या देवाने मनुष्यास
एवढा अिधकार िदला त्याचे त्यांनी गौरव केले.

मत्तयालामत्तयाला पाचारणपाचारण

9मग येशू तेथून पुढे िनघाला असता, तेव्हा त्याने मत्तय नावाच्या
मनुष्यास, जकात गोळा करतात त्या नाक्यावर बसलेले पािहले. तेव्हा
येशू त्यास म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” तेव्हा तो उठला आिण त्याच्यामागे
गेला.

10 येशू मत्तयाच्या घरी जेवत असता, पुष्कळ जकातदार व पापी तेथे
आले आिण येशू व त्याचे िशष्य यांच्याबरोबर जेवायला बसले. 11 जेव्हा

परूशांनी ते पािहले तेव्हा त्यांनी येशूच्या िशष्यांना िवचारले, “तुमचा गुरू
जकातदार व पापी लोक यांच्याबरोबर का जेवतो?” 12 येशूने त्यांना हे
बोलताना ऐकले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “वदै्याची गरज जे िनरोगी
आहेत त्यांना नाही, तर जे आजारी आहेत त्यांना आहे. 13मी तुम्हास
सांगतो, जा आिण याचा अथर् काय ते िशका; मला दया हवी आहे आिण
यज्ञ नको कारण मी नीितमानांना नव्हे, तर पाप्यांना पश्चात्तापासाठी
बोलावण्यास आलो आहे.”

14मग योहानाचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास
िवचारले, “आम्ही व परूशी पुष्कळ उपवास करतो. पण तुझे िशष्य
उपवास करीत नाहीत. ते का?” 15 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “जेव्हा वर
सोबत असतो तेव्हा त्याच्या वऱ्हाड्यांना दःुखी कसे राहता येईल? परतंु
अशी वेळ येईल जेव्हा वराला त्यांच्यापासून दरू केले जाईल तेव्हा ते
उपवास करतील. 16कोणी नव्या कापडाचे िठगळ जुन्या कापडाला
लावीत नाही, कारण ते िठगळ त्या कापडाला फाडते व िछद्र अिधक मोठे
होते. 17तसेच कोणीही नवा द्राक्षारस जुन्या कातडी िपशवीत घालीत
नाहीत, घातला तर त्या िपशव्या फुटतात व द्राक्षारस सांडतो; तर नवा
द्राक्षारस नव्या कातडी िपशव्यांत घालतात. म्हणजे दोन्हीही िटकून
राहतात.”

याईराचीयाईराची कन्याकन्या वव रक्तस्रावीरक्तस्रावी स्त्रीस्त्री
18 येशू या गोष्टी त्यांना सांगत असता यहूद्यांच्या सभास्थानाचा एक

अिधकारी त्याच्याकडे आला व येशूच्या पाया पडून म्हणाला, “माझी
मुलगी आताच मरण पावली आहे. परतंु आपण येऊन आपला हात
ितच्यावर ठेव म्हणजे ती पुन्हा िजवंत होईल.” 19 तेव्हा येशू उठून
आपल्या िशष्यांबरोबर त्याच्यामागे जाऊ लागला.

20मग पाहा, वाटेत बारा वषार्पासून रक्तस्राव होत असलेली एक स्त्री
येशूच्या मागे येऊन त्याच्या वस्त्राच्या काठाला िशवली. 21कारण ती
आपल्या मनात म्हणत होती, “मी केवळ त्याच्या वस्त्राला िशवले तरी
बरी होईन.” 22 तेव्हा येशूने मागे वळून ितला पाहून म्हणाला, “बाई धीर
धर! तुझ्या िवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे.” आिण ती स्त्री त्याच क्षणी बरी
झाली.

23मग येशू त्या यहूदी सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याच्या घरात आला.
तेव्हा त्याने बासरी वाजिवणाऱ्या व रडून गोंधळ करणाऱ्या जमावाला
पाहीले, 24तो म्हणाला, “वाट सोडा, कारण मुलगी मरण पावलेली नाही;
ती झोपेत आहे.” तेव्हा ते त्यास हसू लागले. 25मग त्या जमावाला बाहेर
पाठवल्यावर त्याने आत जाऊन ितचा हात आपल्या हातात घेतला
आिण ती मुलगी उठली. 26आिण ही बातमी त्या सवर् प्रांतात पसरली.

दोनदोन आआंंधळधळेे
27 तेव्हा येशू तेथून जात असता दोन आंधळे त्याच्यामागे ओरडत

चालले. म्हणू लागले, “हे दािवदाच्या पुत्रा, आम्हावर दया कर.” 28 येशू
त्या घरात गेला तेव्हा ते आंधळेही त्याच्याकडे त्याच्यामागे आत आले.
त्याने त्यांना िवचारले, “मी तुम्हास दृष्टी देऊ शकेन असा तुमचा िवश्वास
आहे का?” “होय, प्रभू,” त्यांनी उत्तर िदले. 29मग त्याने त्यांच्या
डोळ्यांना स्पशर् केला आिण म्हणाला, “तुमच्या िवश्वासाप्रमाणे
तुमच्यासोबत घडो.” 30आिण त्यांना पुन्हा दृष्टी आली. येशूने त्यांना
सक्त ताकीद िदली, “पाहा, हे कोणाला कळू देऊ नका.” 31परतंु ते बाहेर
गेले आिण त्यांनी त्या सवर् प्रदेशात त्याची िकतीर् गाजवली.

मुकामुका भूतग्रस्तभूतग्रस्त

32मग ते दोघे तेथून िनघून जात असताना लोकांनी एका मुक्या,
भूतबाधा झालेल्या मनुष्यास येशूकडे आणले. 33 जेव्हा येशूने भूत
काढून टाकले तेव्हा पूवीर् मुका असलेला तो मनुष्य बोलू लागला.
लोकांस याचे आश्चयर् वाटले व ते म्हणाले, “इस्राएलामध्ये यापुवीर् असे
घडलेले कधीही पाहण्यात आले नव्हते.” 34परतंु परूशी म्हणाले, “हा
भुतांच्या अिधपतीच्या साहाय्याने भूते काढतो.”

35 येशू त्यांच्या सभास्थानामध्ये िशक्षण देत व राज्याच्या सुवातेर्ची
घोषणा करत आिण सवर्प्रकारचे रोग व सवर्प्रकारचे आजार बर ेकरत,
प्रत्येक नगरातून व प्रत्येक गावातून िफरला.

मत्तय कृत शुभवतर्मान 8:20 479 मत्तय कृत शुभवतर्मान 9:35
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36आिण जेव्हा त्याने लोकांचे समुदाय पािहले तेव्हा त्यास त्यांचा
कळवळा आला कारण ते िंचताक्रांत व गोंधळलेले होते व मेंढपाळ
नसलेल्या मेंढरांसारखे ते गांजलेले व पांगलेले होते. 37तो आपल्या
िशष्यांना म्हणाला, “पीक खरोखर फार आहे, पण कामकरी थोडे आहेत.
38 म्हणून िपकाच्या धन्याकडे प्राथर्ना करा की, त्याने आपल्या िपकाची
कापणी करायला कामकरी पाठवावेत.”

बाराबारा प्रेिषतप्रेिषत वव त्यांचत्यांचेे कामकाम

येशूने आपल्या बारा िशष्यांना आपल्याजवळ एकत्र बोलावले
आिण त्याने त्यांना अशुद्ध आत्म्यांवर प्रभुत्त्व िदले व तसेच
त्या अशुद्ध आत्म्यांना घालवण्यासाठी, प्रत्येक प्रकारचे

आजार व प्रत्येक प्रकारचे व्याधी बर ेकरण्यासाठी अिधकार िदला. 2तर
त्या बारा प्रेिषतांची नावे ही होती: पेत्र (ज्याला िशमोन म्हणत) आिण
त्याचा भाऊ अिंद्रया, जब्दीचा मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान
3 िफिलप्प व बथर्लमय, थोमा आिण मत्तय जकातदार, अल्फीचा मुलगा
याकोब व तद्दय 4 िशमोन कनानी व पुढे ज्याने त्याचा िवश्वासघात केला
तो यहूदा इस्कायोर्त.

5 येशूने या बाराजणांना अशी आज्ञा देऊन पाठवले की परराष्ट्र ीय
लोकांमध्ये जाऊ नका व शोमरोनी लोकांच्या कोणत्याही नगरात प्रवेश
करू नका. 6तर त्याऐवजी इस्राएलाच्या हरवलेल्या मेंढराकडे जा.
7तुम्ही जाल तेव्हा संदेश द्या व असे म्हणा, “स्वगार्चे राज्य जवळ आले
आहे.” 8 रोग्यांना बर ेकरा, मरण पावलेल्यांना जीवंत करा, कुष्ठरोग्यांना
शुद्ध करा आिण भूते काढा. तुम्हास फुकट िमळाले आहे म्हणून फुकट
द्या. 9तुमच्या कमरलेा सोने, चांदी िंकवा तांबे घेऊ नका. 10सोबत
िपशवी घेऊ नका, तुमच्या प्रवासासाठी फक्त तुमचे अगंावरचे कपडे व
पायातील वहाण असू द्या. अिधकचे वस्त्र िंकवा वहाणा घेऊ नका. काठी
घेऊ नका, कारण कामकऱ्याला आपले अन्न िमळणे आवश्यक आहे.
11ज्या कोणत्याही नगरात िंकवा गावात तुम्ही जाल तेथे कोण योग्य
व्यिक्त आहे याचा शोध करा आिण तेथून िनघेपयर्ंत त्या व्यक्तीच्या घरी
राहा. 12 त्या घरात प्रवेश करतेवेळी येथे शांती असो. असे म्हणा. 13जर
ते घर खरोखर योग्य असेल तर तुमची शांती तेथे राहील पण जर ते घर
योग्य नसेल तर तुमची शांती तुमच्याकडे परत येईल. 14आिण जो
कोणी तुम्हास स्वीकारणार नाही िंकवा तुमचे शब्द ऐकणार नाही तेव्हा
त्याच्या घरातून िंकवा नगरातून बाहेर पडताना तुम्ही आपल्या पायाची
धूळ झटकून टाका. 15मी तुम्हास खर ेसांगतो. न्यायाच्या िदवशी त्या
नगरापेक्षा सदोम आिण गमोराला अिधक सोपे जाईल.

16लांडग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हास पाठवत आहे,
म्हणून तुम्ही सापांसारखे चतुर आिण कबुतरांसारखे िनरुपद्रवी व्हा.
17मनुष्यांिवषयी सावध असा कारण ते तुम्हास न्यायसभेच्या स्वाधीन
करतील आिण त्यांच्या सभास्थानामध्ये ते तुम्हास फटके मारतील.
18माझ्यामुळे ते तुम्हास राज्यपाल व राजे यांच्यासमोर आणतील. तुम्ही
त्यांच्यापुढे व परराष्ट्र ीय लोकांस माझ्यािवषयी सांगाल. 19 जेव्हा तुम्हास
अटक करतील तेव्हा काय बोलावे िंकवा कसे बोलावे यािवषयी काळजी
करू नका. तेव्हा तुम्ही काय बोलायचे ते सांिगतले जाईल. 20कारण
बोलणार ेतुम्ही नसून तुमच्या देवाचा आत्मा तुमच्याद्वार ेबोलेल.
21भाऊ आपल्या भावािवरूद्ध व िपता आपल्या मुलािवरूद्ध उठेल
आिण त्यास िवश्वासघाताने मारण्यास सोपवून देईल. मुले आईविडलांवर
उठून त्यांना िजवे मारण्यास देतील. 22माझ्या नावामुळे सवर् तुमचा व्देष
करतील. पण शेवटपयर्ंत जो िटकेल तोच तरले. 23 एका िठकाणी जर
तुम्हास त्रास िदला जाईल, तर दसुरीकडे जा. मी तुम्हास खर ेसांगतो
मनुष्याचा पुत्र येईपयर्ंत इस्राएलच्या सवर् गावामध्ये तुमचे असे िफरणे
संपणार नाही.

24 िशष्य त्याच्या गुरूपेक्षा वरचढ नाही िंकवा चाकर मालकाच्या
वरचढ नाही. 25 िशष्य आपल्या िशक्षकासारखा व चाकर आपल्या
मालकासारखा होणे इतके पुर.े जर घराच्या धन्याला त्यांनी बालजबूल
(सतैान) म्हणले तर घरातील इतर मनुष्यांना ते िकती वाईट नावे
ठेवतील! लोकांचे नको तर देवाचे भय बाळगा.

26 म्हणून त्यांना िभऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही
झाकलेले नाही आिण कळणार नाही असे काही गुप्त नाही. 27 जे मी
तुम्हास अधंारात सांगतो ते तुम्ही प्रकाशात बोला आिण कानात
सांिगतलेले जे तुम्ही ऐकता ते तुम्ही छतावरून 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
त्यास भ्या. 29दोन िचमण्या एका नाण्याला िवकत नाहीत का? तरीही
तुमच्या स्वगीर्य िपत्याच्या इच्छेिशवाय त्यातील एकही जिमनीवर
पडणार नाही. 30आिण तुमच्या डोक्यावरचे केससुद्धा त्याने मोजलेले
आहेत. 31 म्हणून घाबरु नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा तुम्ही अिधक
मौल्यवान आहात. 32जो कोणी मनुष्यांसमोर मला स्वीकारील त्यास
मीसुद्धा माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर स्वीकारीन. 33पण जो कोणी
मनुष्यांसमोर मला नाकारील त्यास मीसुद्धा माझ्या स्वगार्तील
िपत्यासमोर नाकारीन.

34असे समजू नका की मी पृथ्वीवर शांतता करायला आलो आहे. मी
शांतता स्थािपत करायला आलो नाही तर तलवार चालवायला आलो
आहे. 35मी फूट पाडायला आलो आहे, म्हणजे मुलाला त्याच्या
िपत्यािवरुद्ध आिण मुलीला ितच्या आईिवरुद्ध सुनेला ितच्या सासूिवरुद्ध
उभे करायला आलो आहे. 36सारांश मनुष्याच्या घरचीच माणसे त्याचे
शत्रू होतील. 37जो माझ्यापेक्षा स्वतःच्या िपत्यावर िंकवा आईवर
अिधक प्रीती करतो, तो मला योग्य नाही. जो माझ्यापेक्षा आपल्या
मुलावर, मुलीवर अिधक प्रीती करतो, तो मला योग्य नाही. 38जो
आपला वधस्तभं घेऊन माझ्यामागे येण्याचे नाकारतो, तो मला योग्य
नाही. 39जो आपला जीव िमळवतो तो त्यास गमवील पण जो
माझ्याकिरता आपला जीव गमावतो तो त्यास िमळवील.

40जी व्यिक्त तुम्हास स्वीकारते ती व्यिक्त मला स्वीकारते आिण ज्या
िपत्याने मला पाठवले त्यालाही स्वीकारते. 41जो कोणी संदेष्ट्यांचा
स्वीकार त्याच्या संदेशाच्या सेवेमुळे करतो, त्यास संदेष्ट्याचे प्रितफळ
िमळेल आिण नीितमानाला नीितमान म्हणून जो स्वीकारतो त्यास
नीितमानाचे प्रितफळ िमळेल. 42मी तुम्हास खर ेसांगतो की, या
लहानातील एकाला िशष्य म्हणून जो कोणी प्यालाभर थडं पाणी
प्यायला देईल तोही आपल्या प्रितफळाला मुळीच मुकणार नाही.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान

येशूने त्याच्या बारा िशष्यांना आज्ञा सांगण्याचे संपिवल्यावर
तो तेथून िनघाला आिण गालील प्रांतातील गावामध्ये
िफरून िशकवू आिण उपदेश करू लागला.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान

2बािप्तस्मा करणारा योहान तुरंूगात होता. त्याने िख्रस्त करीत
असलेल्या कामािवषयी ऐकले. तेव्हा त्याने आपल्या काही िशष्यांच्या
हाती िनरोप पाठवला. 3आिण त्यास ि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. 5आंधळे पाहतात.
पांगळे चालतात. कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, बिहर ेऐकतात, मरण पावलेले
उठवले जातात व गिरबांना सुवातार् सांगण्यात येते. 6जो कोणी
माझ्यामुळे अडखळत नाही तो धन्य आहे.”

7मग ते जात असता येशू योहानािवषयी लोकांशी बोलू लागला, तुम्ही
वरैाण प्रदेशात काय पाहायला गेला होता? वाऱ्याने हलिवलेला बोरू
काय? 8तुम्ही काय पाहायला गेला होता? तलम वस्त्रे घातलेल्या
मनुष्यास पाहायला गेला होता काय? तलम वस्त्रे घालणार ेराजाच्या
घरात असतात. 9तर मग तुम्ही बाहेर कशाला गेला होतात?
संदेष्ट्याला पाहायला काय? होय. मी तुम्हास सांगतो आिण
संदेष्ट्यांपेक्षाही अिधक मोठा असा त्याला.

10 त्याच्यािवषयी असे िलिहण्यात आले आहे की,
पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठवतो
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील.

11मी तुम्हास खर ेसांगतो की, स्त्रीयांपासून जन्मलेल्यांमध्ये बािप्तस्मा
करणारा योहान याच्यापेक्षा मोठा असा कोणी झाला नाही, तरीही
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स्वगार्च्या राज्यात जो अगदी लहान आहे तो त्याच्यापेक्षा मोठा आहे.
12बािप्तस्मा करणारा योहान याच्या िदवसापासून आतापयर्ंत लोक
स्वगार्च्या राज्यावर जोराने हल्ला करीत आहे आिण हल्ला करणार ेते
िहरावून घेतात. 13कारण योहानापयर्ंत सवर् संदेष्टे व िनयमशास्त्र यांनी
भिवष्य सांिगतले. 14आिण जर तुम्ही ते स्वीकारण्यास तयार असाल
तर येणारा एलीया तो हाच आहे. 15ज्याला ऐकायला कान आहेत तो
ऐको.

16या िपढीला मी कोणती उपमा देऊ? जी बाजारात बसून आपल्या
सोबत्यांना हाक मारतात त्यांच्यासारखी ही िपढी आहे. ती म्हणतात,

17आम्ही तुमच्यासाठी संगीत वाजवले तरी तुम्ही नाचला नाहीत.
आम्ही िवलाप केला तरी तुम्ही ऊर बडवून घेतले नाही. 18योहान काही
न खाता व िपता आला, पण ते म्हणतात त्यास भूत लागले आहे.
19मनुष्याचा पुत्र खातपीत आला. ते म्हणतात, पाहा, हा खादाडा व
दारूबाज, जकातदार व पापी लोकांचा िमत्र, परतंु ज्ञानाची योग्यता
त्याच्याद्वार ेघडणाऱ्या योग्य गोष्टीमुळे ठरते.

पश्चात्तापपश्चात्ताप नन करणाऱ्याकरणाऱ्या शहरांिवषयीशहरांिवषयी काढलकाढलेेललेे ददुःुखोद्गारःखोद्गार

20 तेव्हा ज्या नगरांमध्ये त्याने सवार्त जास्त चमत्कार केले होते त्या
नगरातील लोकांनी पश्चात्ताप केला नाही, म्हणून येशूने त्यांना दोष िदला.
21 हे खोरािजना नगरा, तुझा िधक्कार असो, हे बेथसदैा नगरा 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. 22पण मी
तुम्हास सांगतो की, न्यायाच्या िदवशी सोर व िसदोन या शहरांना
तुमच्यापेक्षा अिधक सोपे जाईल. 23आिण तू कफणर्हूम शहरा, तू
आकाशापयर्ंत उंच होशील काय? तू नरकापयर्ंत खाली जाशील, कारण
जे चमत्कार तुझ्यामध्ये करण्यात आले ते जर सदोमात करण्यात आले
असते तर ते नगर आतापयर्ंत िटकले असते. 24पण मी तुम्हास सांगतो
की, न्यायाच्या िदवशी तुमच्यापेक्षा सदोम नगराला सोपे जाईल.

बालसदृशबालसदृश मनोवृत्तीमनोवृत्ती

25मग येशू म्हणाला, हे िपत्या, आकाशाच्या व पृथ्वीच्या प्रभू मी तुझे
उपकार मानतो कारण तू या गोष्टी ज्ञानी व बुद्धीमान लोकांपासून गुप्त
ठेवून बालकासारखे अिशिक्षत आहेत त्यांना तू प्रकट केल्या. 26होय
िपत्या, तू हे केलेस, कारण खरोखर तुला हेच योग्य वाटले होते.
27माझ्या िपत्याने मला सवर्काही िदले आहे आिण िपत्यावाचून कोणी
पुत्राला ओळखीत नाही आिण पुत्रावाचून ज्याला प्रकट करायची पुत्राची
इच्छा आहे त्याच्यािशवाय कोणीही िपत्याला ओळखीत नाही.

ययेेशूचीशूची स्वतःचीस्वतःची कामिगरीकामिगरी

28अहो जे थकलेले व ओझ्याने लादलेले असे सवर् तुम्ही मजकडे या
आिण मी तुम्हास िवसावा देईन. 29मी अतंःकरणाने लीन व नम्र आहे,
म्हणून माझे जू आपणावर घ्या, माझ्यापासून िशका, म्हणजे तुमच्या
जीवास िवसावा िमळेल. 30कारण माझे जू सोपे आहे आिण माझे ओझे
हलके आहे.

शब्बाथाचशब्बाथाचेे पालनपालन

त्यावेळी एका शब्बाथ िदवशी येशू धान्याच्या शेतामधून
चालला होता. ि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 येशूने त्यांना म्हटले, दािवदाला व त्याच्याबरोबरच्या
मनुष्यांना भूक लागली तेव्हा त्याने काय केले, हे तुम्ही कधी वाचले नाही
काय? 4तो देवाच्या भवनात कसा गेला आिण ज्या समिर्पत भाकरी
त्याने व त्याच्याबरोबरच्या लोकांनी खाऊ नयेत, असे करणे
िनयमशास्त्राच्या िवरूद्ध होते. फक्त याजकांनाच ती भाकर खाण्याची
परवानगी होती. त्या त्यांनी कशा खाल्ल्या? 5आिण प्रत्येक शब्बाथाच्या
िदवशी परमेश्वराच्या भवनातील याजक भवनात शब्बाथ पिवत्र

पाळण्यािवषयीचा िनयम मोडीत असत हे तुम्ही िनयमशास्त्रात वाचले
नाही काय? परतंु तरी ते िनदोर्ष असत. 6मी तुम्हास सांगतो की,
परमेश्वराच्या भवनापेक्षा महान असा कोणीतरी येथे आहे. 7पिवत्र शास्त्र
म्हणते, मला दया हवी आहे आिण यज्ञ पशू नको. याचा खरा अथर्
तुम्हास समजला असता तर तुम्ही या िनदोर्ष लोकांस दोष लावला
नसता. 8कारण मनुष्याचा पुत्र शब्बाथाचा धनी आहे.

वाळलवाळलेेल्याल्या हाताचाहाताचा मनुष्यमनुष्य

9नतंर येशूने ते िठकाण सोडले व यहूद्यांच्या सभास्थानात तो गेला.
10सभास्थानात हात वाळलेला एक मनुष्य होता. काही यहूद्यांनी येशूवर
काही दोषारोप करता यावा या हेतूने त्यास ि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 त्यास वर काढणार नाही काय? 12तर मग मनुष्य
मेंढरापेक्षा िकतीतरी अिधक मौल्यवान आहे. म्हणून िनयमशास्त्र लोकांस
शब्बाथ िदवशी चांगले करण्याची मोकळीक देते.” 13मग येशू त्या
वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ कर.” त्या
मनुष्याने हात लांब केला व तो हात बरा झाला आिण दसुऱ्या
हातासारखाच चांगला झाला.

ययेेशूलाशूला ठारठार मारण्याचामारण्याचा कटकट
14नतंर परूश्यांनी बाहेर जाऊन त्यास कसे मारावे यािवषयी मसलत

केली. 15परूशी 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. 16आिण त्याने त्यांना िनक्षून सांिगतले की,
तो कोण आहे, हे इतरांना सांगू नका. 17यशया संदेष्ट्याच्याद्वार ेजे
सांिगतले गेले होते ते पूणर् होण्यासाठी त्याने असे म्हटले.

18 “हा माझा सेवक, याला मी िनवडले आहे.
मी त्याजवर प्रीती करतो आिण त्याच्यािवषयी माझा जीव संतुष्ट
वाटतो.
मी आपला आत्मा त्याच्यावर ठेवीन,
आिण तो परराष्ट्र ीय लोकांस योग्य न्यायाची घोषणा करील.

19तो वाद घालणार नाही िंकवा ओरडणार नाही,
रस्त्यावर लोक त्याचा आवाज ऐकणार नाहीत.
20वाकलेला बोरू तो मोडणार नाही
आिण मदंावलेली वात तो िवझवणार नाही.
न्याय िवजयास होईपयर्ंत तो असे करील.
21परराष्ट्र ीय लोक त्याच्यावर आशा ठेवतील. येशूचे सामथ्यर् देवाकडून

आहे.”

ससैतैानाचतानाचेे साहाय्यसाहाय्य घघेेतल्याचातल्याचा आरोपआरोप

22मग काही मनुष्यांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आंधळा व
मुका होता व त्याच्यामध्ये भूत होते. येशूने त्या मनुष्यास बर ेकेले व तो
बोलू लागला व पाहू लागला. 23सवर् लोक चिकत झाले, ते म्हणाले, “हा
दािवदाचा पुत्र असेल काय?” 24परूश्यांनी लोकांस हे बोलताना ऐकले.
परूशी म्हणाले, “भूते काढण्यासाठी येशू बालजबूल (सतैान) सामथ्यर्
वापरतो आिण बालजबूल (सतैान) हा तर भूतांचा अिधपती आहे.”
25परूशी 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. 26आिण जर सतैानच सतैानला
काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग त्याचे राज्य
कसे िटकेल? 27आिण मी जर बालजबूलाच्या (सतैान) सहाय्याने भूते
काढतो तर तुमचे लोक कोणाच्या सामथ्यार्ने भूते काढतात. म्हणून तुमचे
स्वतःचे लोक तुमचा न्याय करतील. 28परतंु मी जर देवाच्या
आत्म्याच्या साहाय्याने भूते काढतो तर देवाचे राज्य तुमच्यावर आले
आहे. 29 िंकवा एखाद्या बलवान मनुष्याच्या घरात िशरून, त्याच्या
घरातील सवर् वस्तूची चोरी जर कोणाला करायची असेल तर प्रथम त्या
बलवान मनुष्यास तो बांधून टाकील व मग तो चोरी करील. 30जो
मनुष्य माझ्याबरोबर काम करीत नाही तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण जो
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माझ्याबरोबर गोळा करत नाही तो उधळून टाकतो. 31 म्हणून मी तुम्हास
सांगतो, मनुष्यांना ते करीत असलेल्या सवर् पापांची व वाईट बोलतील
त्याबद्दलही क्षमा करण्यात येईल पण जर कोणी पिवत्र आत्म्यािवरूद्ध
बोलेल, तर त्यास क्षमा करण्यात येणार नाही. 32 एखादा मनुष्य जर
मनुष्याच्या पुत्रािवरुद्ध काही बोलेल तर त्यास क्षमा करण्यात येईल पण
जो कोणी पिवत्र आत्म्यािवरूद्ध बोलेल त्यास क्षमा होणार नाही. त्यास
या यगुातही क्षमा होणार नाही व येणाऱ्या यगुातही होणार नाही. ज्या
गोष्टी तुम्ही करता त्या तुम्ही कोण आहात हे दाखिवतात.

33जर तुम्हास 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. 34अहो सापाच्या िपल्लांनो,
तुम्ही वाईट असता तुम्हास चांगल्या गोष्टी कशा बोलता येतील? जे
अतंःकरणात आहे तेच तोंडावाटे बाहेर पडते. 35चांगला मनुष्य
आपल्या चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी काढतो आिण वाईट मनुष्य
आपल्या वाईट भांडारातून वाईट गोष्टी काढतो. 36आणखी मी तुम्हास
सांगतो की. जो प्रत्येक व्यथर् शब्द लोक बोलतील त्याचा िहशोब ते
न्यायाच्या िदवशी देतील. 37कारण तू आपल्या बोलण्यावरून न्यायी
ठरशील आिण आपल्या बोलण्यावरूनच दोषी ठरशील.”

िचन्हिचन्ह दाखवण्याबाबतदाखवण्याबाबत ययेेशूलाशूला ककेेललेेलीली िवनिवनंतंीती
38काही िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी यांच्यापकैी काहीजणांनी

येशूला म्हटले, “गुरुजी, तुमच्या हातून एखादे िचन्ह पहावे अशी आमची
इच्छा आहे.” 39 येशूने उत्तर िदले, जे लोक देवाशी अप्रामािणक आहेत,
पापी आहेत असे लोक पुराव्यासाठी चमत्कार पाहू इिच्छतात. पण योना
संदेष्ट्यािशवाय दसुर ेिचन्ह तुम्हास िमळणार नाही. 40कारण योना
जसा तीन िदवस व तीन रात्री मोठ्या माशाच्या पोटात होता तसा
मनुष्याचा पुत्र तीन िदवस व तीन रात्री पृथ्वीच्या पोटात राहील.
41 जेव्हा तुमच्या िपढीचा न्याय होईल, तेव्हा िननवे शहराचे लोक उभे
राहतील, तुमच्यािवरुध्द साक्ष देतील आिण तुम्हास दोष देतील कारण
त्यांनी योनाच्या उपदेशावरून पश्चात्ताप केला आिण आता तर
तुमच्यामध्ये योनापेक्षा महान असा कोणीएक येथे आहे. 42 न्यायाच्या
िदवशी दिक्षणेकडील देशाची राणी या िपढीबरोबर उभी राहून िहला दोषी
ठरवील कारण शलमोनाचे ज्ञान ऐकायला ती पृथ्वीच्या शेवटापासून
आली आिण शलमोनापेक्षा महान असा कोणी येथे आहे.

अपुऱ्याअपुऱ्या सुधारणसुधारणेेपासूनपासून उद्भवणारउद्भवणारे ेधोकधोकेे
43 जेव्हा अशुद्ध आत्मा मनुष्यास सोडून बाहेर िनघून जातो तेव्हा तो

पाणी नसलेल्या िठकाणाहून िवसावा शोधीत िफरतो पण तो त्यास
ि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 त्यास िदसते. 45नतंर तो जाऊन
आपल्यापेक्षा दषु्ट असे दसुर ेसात आणखी आत्मे आपल्याबरोबर घेतो व
ते आत िशरून त्यास झपाटतात व त्याच्यात राहतात. मग त्या
मनुष्याची शेवटची िस्थित पिहल्यापेक्षा वाईट होते. तसेच आजच्या या
पापी िपढीचे होईल.

प्रभूप्रभ ूययेेशूचशूचेे नातलगनातलग

46मग तो लोकसमुदायाबरोबर बोलत असता, त्याची आई व त्याचे
भाऊ त्याच्याशी बोलण्यासाठी बाहेर वाट पाहत उभे होते. 47 तेव्हा
कोणीतरी त्यास 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?” 49मग तो
आपल्या िशष्यांकडे हात करून म्हणाला, “पाहा, माझी आई व माझे
भाऊ हे आहेत. 50कारण माझ्या स्वगीर्य िपत्याच्या इच्छेनुसार जे
वागतात, तेच माझे भाऊ, बहीण आिण आई.”

पपेेरणीरणी करणाऱ्याचाकरणाऱ्याचा दृष्टांतदृष्टांत

त्यािदवशी येशू घरातून िनघून सरोवराच्या िकनार्याशी
जाऊन बसला 2 तेव्हा लोकांचे समुदाय त्याच्याजवळ
जमले; म्हणून तो मचव्यात जाऊन बसला व सवर् लोक

िकनार्यावर उभे रािहले. 3मग त्याने त्यांना दाखल्यांनी पुष्कळ गोष्टी
सांिगतल्या तो म्हणाला पाहा, पेरणारा पेरणी करावयास िनघाला;
4आिण तो पेरणी करीत असता काही बी वाटेवर पडले व पाखरांनी
येऊन ते खाऊन टाकले. 5काही खडकाळ जिमनीवर पडले, तेथे
फारशी माती नव्हती आिण माती खोल नसल्यामुळे ते लवकर उगवले;
6आिण सूयर् वर आला तेव्हा ते करपले व त्यास मूळ नव्हते म्हणून ते
वाळून गेले. 7काही काटेरी झाडांमध्ये पडले; मग काटेरी झाडानी वाढून
त्याची वाढ खुटंवली. 8काही चांगल्या जिमनीत पडले; मग त्याचे कोठे
शभंरपट, कोठे साठपट तर कोठे तीसपट, असे पीक आले 9ज्याला
कान आहेत तो ऐको.

दृष्टांतांचादृष्टांतांचा उपयोगउपयोग

10मग िशष्य जवळ येऊन त्यास म्हणाले, आपण त्याच्याबरोबर
दाखल्यानी का बोलता? 11 त्याने त्यास उत्तर िदले, स्वगार्च्या राज्याची
गुपीते जाणण्याचे दान तुम्हास िदले आहे, परतंु त्यांना िदलेले नाही.
12कारण ज्या कोणाजवळ आहे त्यास िदले जाईल व त्यास भरपूर
होईल; ज्या कोणाजवळ नाही त्याचे जे असेल ते देखील त्याच्यापासून
काढून घेतले जाईल. 13यास्तव मी त्याच्याबरोबर दाखल्यांनी बोलतो;
कारण ते पाहत असता पाहत नाहीत आिण ऐकत असता ऐकत नाहीत व
त्यांना समजतही नाही. 14यशयाचा संदेश त्याच्यािवषयी पूणर् होत आहे,
तो असा की,
तुम्ही ऐकाल तर खर,े परतंु तुम्हास समजणारच नाही,
व पाहाल तर खर,े परतंु तुम्हास िदसणारच नाही;
15कारण या लोकांचे अतंःकरण जड झाले आहे,
ते कानानी मदं ऐकतात आिण त्यांनी डोळे िमटून घेतले आहेत;
यासाठी की, त्यानी डोळ्यांनी पाहू नये,
कानांनी ऐकू नये,
अतंःकरणाने समजून नये
आिण पुन्हा मागे िफरू नये
आिण मी त्यांना बर ेकरू नये.

16पण तुमचे डोळे धन्य आहेत, कारण ते पाहत आहे; आिण तुमचे
कान, कारण ते ऐकत आहेत. 17मी तुम्हास खर ेसांगतो की, तुम्ही जे
पाहत आहात ते पाहावयास पुष्कळ संदेष्टे व नीितमान जन उत्कंिठत
होते, तरी त्यांना पाहण्यास िमळाले नाही; आिण तुम्ही जे ऐकता ते
ऐकावयास ते उत्कंिठत होते, तरी त्यांना ऐकण्यास िमळाले नाही.

पपेेरणाऱ्याच्यारणाऱ्याच्या दृष्टांताचदृष्टांताचेे स्पष्टीकरणस्पष्टीकरण

18आता तुम्ही पेरणाऱ्याचा दाखला ऐकून घ्या. 19वाटेवर पेरलेला तो
हा आहे की, कोणी राज्याचे वचन ऐकतो पण ते त्यास समजत नाही,
तेव्हा तो दषु्ट येऊन त्याच्या अतंःकरणात पेरलेले ते िहरावून घेतो;
20खडकावरील पेरलेला तो हा आहे की, तो वचन ऐकतो व ते लगेच
आनदंाने स्वीकारतो; 21परतंु त्यास मूळ नसल्याकारणाने तो थोडाच
वेळ िटकतो आिण वचनामुळे संकट आले िंकवा छळ झाला म्हणजे तो
लागलाच अडखळतो. 22काटेरी झाडामध्ये पेरलेला तो हा आहे की, तो
वचन ऐकतो, परतंु संसाराची िंचता व द्रव्याचा मोह ही वचनाची वाढ
खुटंवतात आिण तो िनष्फळ होतो. 23चांगल्या जिमनीत पेरलेला तो हा
आहे की, तो वचन ऐकून ते समजतो; तो फळ देतोच देतो; कोणी
शभंरपट, कोणी साठपट, तर कोणी तीसपट असे देतो.

िनदणाचािनदणाचा दृष्टांतदृष्टांत

24 त्याने त्याच्यापुढे दसुरा एक दाखला मांडला. कोणी एका मनुष्याने
आपल्या शेतात चांगले बी पेरले त्याच्यासारखे स्वगार्चे राज्य आहे.
25लोक झोपेत असताना त्याचा शत्रू येऊन गव्हामध्ये िनदण पेरून
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िनघून गेला; 26पण जेव्हा पाला फुटला व दाणे आले तेव्हा िनदण ही
िदसले. 27 तेव्हा घरधन्याच्या दासांनी येऊन त्यास म्हटले, महाराज,
आपण आपल्या शेतामध्ये चांगले बी पेरले ना? तर मग त्यामध्ये िनदण
कोठून आले? 28तो त्यांना म्हणाला हे काम कोणा शत्रूचे आहे. दासांनी
त्यास म्हटले, तर आम्ही जाऊन ते काढून टाकावे अशी आपली इच्छा
आहे काय? 29तो म्हणाला, नाही. तुम्ही िनदण गोळा करताना
त्याच्याबरोबर कदािचत गहू ही उपटाल. 30कापणीपयर्ंत दोन्ही बरोबर
वाढू द्या; मग कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सांगेन की, पिहल्याने
िनदण गोळा करा आिण जाळण्यासाठी त्याच्या पेढ्या बांधा; परतंु गहू
माझ्या कोठारात साठवा.

मोहरीचामोहरीचा दाणादाणा वव खमीरखमीर यांचयांचेे दृष्टांतदृष्टांत

31 त्याने त्याच्यापुढे आणखी एक दाखला मांडला की, स्वगार्चे राज्य
मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे; तो कोणाएका मनुष्याने घेऊन आपल्या
शेतात लावला; 32तो तर सवर् दाण्यामध्ये लहान आहे; तरी वाढल्यावर
भाजीपाल्यापेक्षा मोठा होऊन त्याचे असे झाड होते की, आकाशातील
पाखर त्याच्या फांद्यात वस्ती करतात.

33 त्याने त्यांना आणखी एक दाखला सांिगतला की, स्वगार्चे राज्य
खिमरासारखे आहे; ते एका स्त्रीने घेऊन तीन मापे पीठामध्ये लपवून
ठेवले, तेणेकरून शेवटी ते सवर् पीठ फुगून गेले.

34या सवर् गोष्टी येशूने दाखल्यानी लोकसमुदायाला सांिगतल्या आिण
दाखल्यावाचून तो त्याच्याबरोबर काही बोलला नाही; 35यासाठी की,
संदेष्ट्याच्याद्वार ेजे सांिगतले होते ते पूणर् व्हावे; ते असे की,
दाखले सांगायला मी आपले तोंड उघडीन;
जगाच्या स्थापनेपासून गुप्त रािहलेल्या गोष्टी मी बोलून दाखवीन.

िनदणाच्यािनदणाच्या दृष्टांताचदृष्टांताचेे स्पष्टीकरणस्पष्टीकरण

36नतंर तो लोकसमुदायास िनरोप देऊन घरात गेला; तेव्हा त्याचे
िशष्य त्याच्याकडे येऊन म्हणाले, शेतातल्या िनदणाच्या दाखल्याची
आम्हास फोड करून सांगा. 37 त्याने उत्तर िदले की, चांगले बी पेरणारा
हा मनुष्याचा पुत्र आहे. 38 शेत हे जग आहे; चांगले बी हे राज्याचे पुत्र
आहेत; िनदण हे त्या दषु्टाचे पुत्र आहेत; 39 ते पेरणारा शत्रू हा सतैान
आहे; कापणीही यगुाची समाप्ती आहे; आिण कापणार ेहे देवदतू आहेत;
40 तेव्हा जसे िनदण गोळा करून अग्नीत जाळतात तसे यगुाच्या
समाप्तीस होईल. 41मनुष्याचा पुत्र आपल्या देवदतूांना पाठवील आिण
त्याच्या राज्यातून अडखळण करणाऱ्या सवर् वस्तू व अन्याय
करणार्यांना जमा करील, 42आिण त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील;
तेथे रडणे व दात खाणे चालेल. 43 तेव्हा नीितमान आपल्या िपत्याच्या
राज्यात सूयार्सारखे प्रकाशतील. ज्याला कान आहेत तो ऐको.

ठठेेवव, मोतीमोती वव जाळजाळेे यांचयांचेे दृष्टांतदृष्टांत

44स्वगार्चे राज्य शेतात लपवलेल्या धनासारखे आहे, ती कोणाएका
मनुष्यास सापडली आिण त्याने ती लपवून ठेवली. मग आनदंाच्या भरात
त्याने जाऊन, आपले सवर्स्व िवकले आिण ते शेत िवकत घेतले.

45आणखी, स्वगार्चे राज्य चांगल्या मोत्याचा शोध करणाऱ्या
कोणाएका व्यापारासारखे आहे; 46 त्यास एक अित मोलवान् मोती
आढळला; मग त्याने जाऊन आपले सवर्स्व िवकले आिण ते िवकत
घेतला.

47आणखी, स्वगार्चे राज्य समुद्रात टाकलेल्या एखाद्या जाळ्यात
सवर्प्रकारचे जीव एकत्र सापडतात त्यासारखे आहे; 48 ते भरलेल्या
मनुष्यानी ते िकनार्याकडे ओढले आिण बसून जे चांगले ते भांड्यात
जमा केले, वाईट ते फेकून िदले. 49तसे यगुाच्या समाप्तीस होईल;
देवदतू येऊन नीितमानातून दषु्टांना वेगळे करतील. 50आिण त्यांना
अग्नीच्या भट्टीत टाकतील; तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.

51तुम्हास या सवर् गोष्टी समजल्या काय? ते त्यास म्हणाले, हो.
52 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, प्रत्येक िनयमशास्त्राचा िशक्षक जो
स्वगार्च्या राज्याचा िशष्य झाला आहे तो आपल्या भांडारातून नव्या
जुन्या गोष्टी काढणार्या मनुष्यासारखा आहे.

नासरनासरेथेातथात ययेेशूचाशूचा अव्हअव्हेेरर

53नतंर असे झाले की, हे दाखले सांगण्याचे समाप्त केल्यावर येशू
तेथून िनघाला. 54आिण स्वतःच्या गावी आल्यावर त्याने त्याच्या
सभास्थानात त्यांना अशी िशकवण िदली की ते आश्चयर्चिकत होऊन
म्हणाले, हे ज्ञान व अद्भतू कृत्ये करण्याचे हे सामथ्यर् या मनुष्यास कोठून
िमळते? 55हा सुताराचा पुत्र ना? याच्या आईला मरीया म्हणतात ना?
याकोब, योसे, िशमोन व यहूदा, हे याचे भाऊ ना? 56याच्या बिहणी, त्या
सवर् आपणाबरोबर नाहीत काय? मग ते सवर् याला कोठून? 57असे ते
त्याच्यािवषयी अडखळले. येशूने त्यास म्हटले, संदेष्ट्याला आपला देश
व आपले घर यामध्ये मात्र सन्मान िमळत नाही. 58 तेथे त्यांच्या
अिवश्वासामुळे त्याने फारशी अद्भतू कृत्ये केली नाहीत.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानाचायोहानाचा मृत्यमृत्युु

त्यावेळी चौथाई देशांचा राजा हेरोदाने येशूची िकतीर् ऐकली.
2 तेव्हा त्याने आपल्या चाकरांना म्हटले, “येशू हा बािप्तस्मा
करणारा योहान आहे. त्यास मरण पावलेल्यातून उठिवण्यात

आले आहे म्हणून याच्याठायी सामथ्यर् कायर् करीत आहे.” 3 हेरोदाने
आपला भाऊ िफिलप्प याची पत्नी हेरोिदया िहच्यामुळे योहानाला अटक
करून तुरंूगात टाकले होते. 4कारण योहान त्यास सांगत होता, “तू
ितला पत्नी बनवावे हे देवाच्या िनयमशास्त्राच्या योग्य नाही.” 5 हेरोद
त्यास मारावयास पाहत होता, पण तो लोकांस भीत होता कारण
लोकांचा असा िवश्वास होता की, योहान संदेष्टा आहे. 6 हेरोदाच्या
वाढिदवशी हेरोिदयाच्या मुलीने दरबारात नाच करून हेरोदाला खूश
केले. 7 त्यामुळे त्याने शपथ वाहून ती जे काही मागेल ते देण्याचे
अिभवचन ितला िदले. 8 ितच्या आईच्या सांगण्यावरून ती म्हणाली,
“बािप्तस्मा करणारा योहानाचे शीर तबकात घालून मला इथे आणून द्या.”
9 हेरोद राजाला फार वाईट वाटले. तरी त्याने आपल्या शपथपूवर्क
िदलेल्या वचनामुळे व आमिंत्रत लोकांमुळे ते द्यावयाची आज्ञा केली.
10आिण त्याने तुरंुगात माणसे पाठवून योहानाचे शीर उडवले. 11मग
त्यांनी त्याचे शीर तबकात घालून त्या मुलीला आणून िदले. ितने ते
आपल्या आईकडे आणले. 12मग त्याच्या िशष्यांनी येऊन त्याचे प्रेत
उचलून नेले व त्यास पुरले आिण त्यांनी जाऊन जे घडले ते येशूला
सांिगतले.

पाचपाच हजारांनाहजारांना भोजनभोजन

13मग ते ऐकून येशू तेथून होडीत बसून िनवांत जागी िनघून गेला. हे
ऐकून लोकसमुदाय नगरांतून त्याच्यामागे पायीपायी गेले. 14मग जेव्हा
त्याने मोठा लोकसमुदाय पािहला. तेव्हा त्यास त्यांच्यािवषयी कळवळा
आला व जे आजारी होते त्यांना त्याने बर ेकेले. 15मग संध्याकाळ
झाल्यावर त्याचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण म्हणाले, “ही
अरण्यातील जागा आहे आिण भोजनाची वेळ होऊन गेली आहे.
लोकांनी गावामध्ये जाऊन स्वतःकरता अन्न िवकत घ्यावे म्हणून त्यांना
पाठवून द्या.” 16परतंु येशू त्यांना म्हणाला, “त्यांना जाण्याची गरज
नाही. तुम्हीच त्यांना काही खायला द्या.” 17 ते त्यास म्हणाले,
आमच्याजवळ केवळ “पाच भाकरी व दोन मासे आहेत.” 18तो
म्हणाला, “ते माझ्याकडे आणा.” 19मग लोकांस गवतावर बसण्याची
आज्ञा केली. त्याने त्या पाच भाकरी व दोन मासे घेऊन वर आकाशाकडे
पाहून त्यावर आशीवार्द मािगतला. नतंर त्याने भाकरी मोडून िशष्यांना
िदल्या व िशष्यांनी लोकांस िदल्या. 20 ते सवर् जेवून तृप्त झाले. मग त्या
उरलेल्या तुकड्यांच्या त्यांनी बारा टोपल्या भरून घेतल्या. 21 जेवणारे
सुमार ेपाच हजार पुरूष होते. िशवाय िस्त्रया व मुले होतीच.

ययेेशशू ूसमुद्रावरूनसमुद्रावरून चालतोचालतो

22मी लोकसमुदायास िनरोप देत आहे तो तुम्ही तारवात बसून
माझ्यापुढे पलीकडे जा असे म्हणून त्याने लगेच िशष्यांना पाठवून िदले.
23लोकांस पाठवून िदल्यावर तो प्राथर्ना करण्यास एकांत िठकाणी
डोंगरावर गेला, रात्र झाली तेव्हा तो तेथे एकटाच होता. 24पण तारू
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सरोवरामध्ये होते इकडे वारा िवरूद्ध िदशेने, वाहत असल्यामुळे तारू
लाटांनी हेलकावत होते व त्यामुळे ते ितच्यावर ताबा ठेवू शकत नव्हते.
25 तेव्हा रात्रीच्या चवथ्या प्रहरी (म्हणजे पहाटे तीन वाजता) येशू
त्याच्याकडे आला. तो पाण्यावरून चालत होता. 26 िशष्य त्यास
पाण्यावरून चालताना पाहून घाबरून गेले व म्हणाले, हे “भूत आहे.”
आिण ते िभऊन ओरडले 27पण येशू लगेच त्यांना म्हणाला, धीर धरा,
मी आहे; िभऊ नका.

28 पेत्र म्हणाला, प्रभूजी जर आपण असाल तर मला पाण्यावरून
आपणाकडे येण्यास सांगा. 29 येशू म्हणाला, “ये.” मग पेत्र तारवातून
उतरून व पाण्यावर चालत येशूकडे जाऊ लागला. 30पण तो पाण्यावर
चालत असताना जोराचा वारा पाहून तो भ्याला आिण बुडू लागला
असता ओरडून म्हणाला “प्रभूजी, मला वाचवा.” 31आिण लगेच येशूने
आपला हात पुढे करून त्यास धरले व म्हटले, “अर ेअल्पिवश्वासी, तू
संशय का धरलास?” 32मग येशू व पेत्र होडीत गेल्यावर वारा थांबला.
33 तेव्हा जे िशष्य होडीत होते ते त्यास नमन करून म्हणाले, “तुम्ही
खरोखर देवाचे पुत्र आहात.”

34नतंर ते पलीकडे गनेसरतेाच्या भागात गेले. 35 तेथील लोकांनी
येशूला ओळखून व सभोवतालच्या सवर् प्रदेशात िनरोप पाठवला व
त्यांनी सवर् प्रकारच्या आजाऱ्यांस त्याच्याकडे आणले. 36आिण
आम्हास आपल्या वस्त्राच्या काठाला स्पशर् करू द्यावा, अशी िवनतंी
केली, तेव्हा िजतक्यांनी स्पशर् केला िततके बर ेझाले.

मानवीमानवी ससंपं्रदायप्रदाय वव ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण

तेव्हा यरुशलेम शहराहून काही परूशी व िनयमशास्त्राचे
िशक्षक येशूकडे आले व म्हणाले, 2 “तुमचे िशष्य
वाडविडलांनी घालून िदलेले िनयम का पाळत नाहीत?

कारण तुमचे िशष्य जेवणापूवीर् हात धूत नाहीत.” 3 येशूने त्यास उत्तर
देऊन म्हटले, तुम्ही तुमच्या परपंरा चालवण्यासाठी देवाची आज्ञा का
मोडता? 4कारण देवाने सांिगतले आहे की, तुझ्या आई-वडीलांचा मान
राख आिण जो कोणी आपल्या आई-वडीलांबद्दल वाईट बोलतो, त्यास
िजवे मारावे. 5पण तुम्ही म्हणता, जो कोणी िपत्याला िंकवा आईला
म्हणेल की, मला तुझ्यासाठी जे काही देणे भाग होते, ते मी देवाला अपर्ण
केले आहे 6 ते देवाचे िनयमशास्त्र मोडीत आहेत की आपल्या विडलांचा
व आईचा सन्मान करू नये. याप्रकार ेतुम्ही आपल्या अशा परपंरनेे
देवाचे वचन रद्द केले आहे.

7अहो ढोंग्यानो, तुम्हािवषयी यशया संदेष्ट्यांने योग्य सांिगतले आहे.
तो म्हणतो.

8 हे लोक, ओठांनी माझा सन्मान करतात.
पण त्यांचे अतंःकरण माझ्यापासून दरू आहे.
9आिण ते मनुष्याचे िनयम आपली धमर्तत्त्वे म्हणून िशकवतात
आिण व्यथर्च माझी उपासना करतात.

10 तेव्हा लोकांस आपल्याजवळ बोलावून त्याने म्हटले, “ऐका व
समजून घ्या. 11 जे तोंडाद्वार ेआत जाते ते मनुष्यास अशुद्ध करीत नाही,
पण जे तोंडातून बाहेर िनघते तेच मनुष्यास अशुद्ध करते.” 12नतंर
िशष्य जवळ येऊन त्यास म्हणाले, “परूश्यांनी जेव्हा हे ऐकले तेव्हा ते
रागावले हे आपणाला कळले काय?” 13पण त्याने उत्तर देऊन म्हटले,
“प्रत्येक रोप 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 हा
दाखला स्पष्ट करून सांगा.” 16 “तुम्ही अजूनही असमजदार आहात
काय? येशूने त्यांना िवचारले. 17 जे काही तोंडात जाते ते सवर् पोटात
जाते व मग शौचकूपातून बाहेर टाकले जाते. हे तुम्हास अजून समजत
नाही काय? 18परतंु ज्या गोष्टी तोंडातून बाहेर िनघतात त्या
अतंःकरणातून येतात व त्याच मनुष्यास अशुद्ध करतात. 19कारण
वाईट िवचार, खून, व्यिभचार, जारकमेर्, खोट्या साक्षी, िंनदा ही
अतंःकरणातून बाहेर िनघतात. 20मनुष्यास अशुद्ध करणाऱ्या याच गोष्टी
आहेत. परतंु न धुतलेल्या हाताने खाण्याने मनुष्य अशुद्ध होत नाही.”

एकएक परराष्टपरराष्ट्र्र ीयीय भूतग्रस्तभूतग्रस्त मुलगीमुलगी

21नतंर येशू तेथून िनघून सोर व िसदोनाच्या भागात गेला. 22 तेव्हा
एक कनानी स्त्री त्या भागातून येशूकडे आली. ती स्त्री ओरडून म्हणाली,
“प्रभू, दािवदाच्या पुत्रा, माझ्यावर दया करा. माझी मुलगी भूताने फार
िपडलेली आहे.” 23पण येशूने ितला एका शब्दानेही उत्तर िदले नाही,
तेव्हा त्याच्या िशष्यांनी येऊन त्यास िवनतंी केली, “ितला पाठवून द्या,
कारण ती आमच्या मागे ओरडत येत आहे.” 24पण येशूने उत्तर िदले,
“मला देवाने फक्त इस्राएलाच्या हरवलेल्या मेंढरांकडे पाठवले आहे.”
25मग ती स्त्री पुन्हा येशूकडे आली, ती येशूच्या पाया पडली व म्हणाली,
“प्रभूजी, मला मदत करा.” 26परतंु त्याने म्हटले, “मुलाची भाकर घेऊन
कुत्र्यास टाकणे योग्य नाही.” 27ती स्त्री म्हणाली, “होय प्रभूजी, परतंु
तरीही कुत्रीही आपल्या धन्याच्या मेजावरून पडलेला चूरा खातात.”
28 तेव्हा येशूने ितला उत्तर िदले, “बाई, तुझा िवश्वास मोठा आहे. तुझ्या
इच्छेप्रमाणे तुला प्राप्त होवो.” आिण त्याचवेळी ितची मुलगी बरी झाली.

29नतंर येशू तेथून िनघून गालीलच्या सरोवराजवळ आला व येशू
डोंगरावर चढून तेथे बसला. 30मग पुष्कळ लोक त्याच्याकडे आले,
त्यांनी आपल्याबरोबर लुळे, पांगळे, आंधळे, बिहर ेव इतर अनेक
लोकांस आणले होते आिण त्यांनी त्या आजाऱ्यांना येशूच्या पायावर
ठेवले. तेव्हा त्याने त्यांना बर ेकेले. 31मुके बोलू लागले, व्यगं असलेले
चांगले झाले, लगंडे चालू लागले, आंधळे पाहू लागले. हे पाहून लोक थक्क
झाले आिण त्यांनी इस्राएलाच्या देवाचे गौरव केले.

चारचार हजारांनाहजारांना भोजनभोजन

32मग येशूने आपल्या िशष्यांना आपल्याजवळ बोलावून म्हटले,
“मला लोकांचा कळवळा येतो कारण ते आज तीन िदवसांपासून
माझ्याबरोबर रािहले आहेत आिण त्यांच्याकडे खायला काही नाही
आिण त्यांना उपाशी पाठवावे अशी माझी इच्छा नाही कारण ते वाटेत
कदािचत कासावीस होतील.” 33 िशष्य त्यास म्हणाले, “एवढ्या मोठ्या
लोकसमुदायाला तृप्त करावे इतक्या भाकरी या दरू रानात आमच्याजवळ
कोठून असणार?” 34 तेव्हा येशू म्हणाला, “तुमच्याजवळ िकती भाकरी
आहेत?” ते म्हणाले, “आमच्याकडे सात भाकरी आहेत व काही लहान
मासे आहेत.” 35मग त्याने लोकांस जिमनीवर बसिवण्याची आज्ञा
केली. 36मग त्या सात भाकरी व मासे घेऊन त्याने देवाचे उपकार
मानले व त्या भाकरी मोडल्या व िशष्यांना िदल्या व िशष्यांनी लोकांस
िदल्या. 37 तेव्हा ते सवर् जेवून तृप्त झाले आिण त्यांनी उरलेल्या
तुकड्यांनी भरलेल्या सात टोपल्या गोळा केल्या. 38आिण जेवणार,े
िस्त्रया व लेकर ेसोडून चार हजार पुरूष होते. 39मग समुदायास िनरोप
िदल्यावर तो तारवात बसून मगदानाच्या प्रदेशात गेला.

िचन्हासाठीिचन्हासाठी िवनिवनंतंीती वव ितलाितला ययेेशूचाशूचा नकारनकार

परूशी आिण सदकूी लोकांस येशूची परीक्षा पाहायची होती
म्हणून ते येशूकडे आले व आम्हास आकाशातून िचन्ह
दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली. 2परतंु येशूने त्यांना उत्तर

िदले, “तुम्ही संध्याकाळ झाली असता म्हणता आजचे हवामान चांगले
असेल कारण आकाश तांबूस आहे, 3आिण तुम्ही सकाळी म्हणता,
आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबूस व गडद आहे. तुम्हास
आकाशाचे स्वरूप ओळखता येते, पण काळाची लक्षणे ओळखता येत
नाहीत काय? 4दषु्ट व देवाशी अप्रामािणक असणारी िपढी िचन्ह शोधते,
पण ितला योना संदेष्ट्यािशवाय दसुर ेिचन्ह िदले जाणार नाही.” मग तो
त्यांना सोडून गेला.

असमअसमंजंसपणाबद्दलजसपणाबद्दल िशष्यांचािशष्यांचा िनषिनषेेधध
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 आपसात िवचार करून म्हणाले,
“आपण भाकरी घेतल्या नाहीत म्हणून ते असे म्हणत आहे.” 8पण
येशूने हे ओळखून म्हटले, “अहो अल्पिवश्वासू, आपण भाकरी घेतल्या
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नाहीत असा िवचार तुम्ही आपसामध्ये का करता? 9तुम्हास अजून
आठवत नाही काय? पाच भाकरीनी पाच हजार लोकांस जेवू घातले ते
आिण त्यानतंर तुम्ही िकती टोपल्या उचलून घेतल्या ते तुम्हास आठवत
नाही काय? 10तसेच चार हजारांच्या जेवणाला सात भाकरी आिण
तुम्ही िकती टोपल्या उचलून घेतल्या हे तुम्हास आठवत नाही काय?
11मी भाकरी िवषयी तुम्हास बोललो नाही, तर परूशी व सदकूी यांच्या
खिमरािवषयी सावध राहा, असे म्हणालो, हे तुम्हास 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.

ययेेशशू ूहाहा िख्रस्तिख्रस्त असल्याचीअसल्याची पपेेत्रानत्रानेे िदलिदलेेलीली कबुलीकबुली

13 येशू िफिलप्पाच्या कैसरीया या भागाकडे गेला. तो त्याच्या
िशष्यांना म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राला लोक कोण म्हणून म्हणतात?
14आिण ते म्हणाले, काही बािप्तस्मा करणारा योहान, तर िकत्येक
एलीया तर दसुर ेकाही ियमर्या िंकवा संदेष्ट्यापकैी एक असे म्हणतात.”
15मग येशू त्यांना म्हणाला, “पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?”
16 िशमोन पेत्राने उत्तर िदले, “तू िख्रस्त, िजवंत देवाचा पुत्र आहेस.
17 येशू म्हणाला, िशमोन, बायोर्ना, तू धन्य आहेस कारण रक्त व मांस
यांनी तुला हे उघड केले नाही, तर माझा िपता जो स्वगार्त आहे त्याने
तुला हे उघड केले. 18आणखी मी तुला असे सांगतो की, तू पेत्र आहेस
आिण या खडकावर मी आपली मडंळी रचीन आिण ितच्यापुढे
मृतलोकाच्या द्वारांचे कांहींच चालणार नाही. 19मी तुला स्वगार्च्या
राज्याच्या िकल्ल्या देईन आिण पृथ्वीवर जे काही तू बांधशील ते स्वगार्त
बांधले जाईल आिण पृथ्वीवर जे काही तू मोकळे करशील ते स्वगार्त
मोकळे केले जाईल. 20 तेव्हा त्यानी िशष्यांना िनक्षून सांिगतले की, मी
िख्रस्त आहे ते तुम्ही कोणालाही सांगू नका.”

स्वतःचस्वतःचेे मरणमरण वव पुनरुत्थानपुनरुत्थान यािवषयीचयािवषयीचेे ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

21 तेव्हापासून येशू िख्रस्त आपल्या िशष्यांना सांगू लागला की, आपण
यरुशलेम शहराला जाऊन वडील, यहूदी नेते व मुख्य याजक लोक
आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षक यांच्याकडून पुष्कळ दःुखे सोसावी व
िजवे मारले जावे व ितसऱ्या िदवशी पुन्हा उठवले जावे याचे अगत्य आहे.
22 तेव्हा पेत्राने त्यास एकाबाजूला घेऊन िनषेध करून म्हटले, “प्रभू,
तुझ्यापासून हे दरू असो. असे तुला कधीही होणारच नाही!” 23परतंु तो
वळून पेत्राला म्हणाला, “अर ेसतैाना, माझ्यामागे हो, तू मला अडखळण
आहेस कारण तू देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावीत नाहीस तर मनुष्यांच्या
गोष्टींकडे लक्ष लावतोस.”

आत्मत्यागाचआत्मत्यागाचेे आमआमंतं्रणत्रण

24 तेव्हा येशूने आपल्या िशष्यांना म्हटले, जर कोणी माझ्यामागे येऊ
इिच्छत असेल तर त्याने स्वतःला नाकारावे आिण आपला वधस्तभं
उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे. 25कारण जो कोणी आपला जीव
वाचवू इिच्छतो तो त्यास गमावील पण जो माझ्याकिरता आपला जीव
गमावील तो त्यास िमळवील. 26जर मनुष्याने सवर् जग िमळिवले आिण
आपला जीव गमावला तर त्यास काय लाभ? िंकवा मनुष्य आपल्या
जीवाचा काय मोबदला देईल? 27कारण मनुष्याचा पुत्र आपल्या
िपत्याच्या वभैवात आपल्या स्वगर्दतूांसिहत येईल त्यावेळी आिण तेव्हा
तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला देईल. 28मी
तुम्हास खर ेसांगतो की, येथे उभे राहणाऱ्यातले काहीजण असे आहेत
की, ते मनुष्याच्या पुत्राला त्याच्या राज्यात येताना पाहतील तोपयर्ंत
त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.

ययेेशूचशूचेे रूपांतररूपांतर

मग सहा िदवसानतंर येशूने पेत्र, याकोब व त्याचा भाऊ
योहान यांना आपल्याबरोबर घेतले व त्यांना एका उंच
डोंगरावर एकांती नेले. 2 तेव्हा त्यांच्यादेखत त्याचे रूप

पालटले. त्याचे तोंड सूयार्सारखे प्रकाशले आिण त्याची वस्त्रे

प्रकाशासारखी पांढरी शुभ्र झाली. 3 तेव्हा पाहा, मोशे व एलीया हे
त्याच्याशी बोलत असताना त्यांना िदसले. 4 पेत्र येशूला म्हणाला, “प्रभू,
येथे असणे हे आपणासाठी बर ेआहे. आपली इच्छा असेल तर मी येथे
तीन मडंप करतो, एक आपल्यासाठी एक मोशेसाठी व एक
एलीयासाठी.” 5तो बोलत आहे तो, पाहा, इतक्यात, एका तेजस्वी
मेघाने त्यांच्यावर सावली केली आिण त्या मेघातून अशी वाणी झाली
की, “हा माझा िप्रय पुत्र आहे, याजिवषयी मी संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही
ऐका.” 6 येशूबरोबर असलेल्या िशष्यांनीही वाणी ऐकली. तेव्हा ते
जिमनीवर पालथे पडले कारण ते फार घाबरले होते. 7 तेव्हा येशूजवळ
येऊन त्यांना स्पशर् करून म्हणाला, “उठा! घाबरू नका.” 8मग त्यांनी
आपले डोळे उघडले आिण वर पािहले तेव्हा त्यांना येशूिशवाय दसुरे
कोणीही िदसले नाही.

9नतंर ते डोंगरावरून खाली उतरत असताना, येशूने त्यांना आज्ञा
केली की, मनुष्याचा पुत्र मरणातून पुन्हा उठेपयर्ंत डोंगरावर त्यांनी जे
पािहले ते कोणालाही सांगू नये. 10 “मग त्याच्या िशष्यांनी म्हटले,
िनयमशास्त्राचे िशक्षक असे का म्हणतात की, एिलया अगोदर आला
पािहजे? 11 तेव्हा त्याने उत्तर िदले, एिलया येऊन सवर्काही िनटनेटके
करील हे खर,े 12पण मी तुम्हास सांगतो की, एलीया आलाच आहे
आिण त्यांनी त्यास ओळखले नाही पण त्यांना वाटले तसे त्यांनी त्यास
केले. मनुष्याचा पुत्रही त्यांच्याकडून असेच सहन करणार आहे.”
13 तेव्हा त्यांना समजले की त्याने बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानािवषयी
सांिगतले आहे. हे िशष्यांच्या ध्यानात आले.

भूतग्रस्तभूतग्रस्त मुलगामुलगा

14नतंर येशू व िशष्य लोकसमुदायाजवळ आल्यावर एक मनुष्य
त्याच्याकडे आला आिण त्याच्यापुढे गुडघे टेकून म्हणाला, 15 “प्रभूजी,
माझ्या मुलावर दया करा. त्यास फेफर ेयेतात व त्याचे फार हाल होतात
कारण तो सारखा िवस्तवात आिण पाण्यात पडतो. 16मी त्यास
आपल्या िशष्यांकडे आणले पण त्यांना त्यास बर ेकरता येईना.”
17 येशूने उत्तर िदले, “अहो अिवश्वासू व िवपरीत िपढीच्या लोकांनो, मी
तुमच्याबरोबर आणखी कोठवर राहू? मी तुमचे िकती सहन करू? त्यास
माझ्याकडे आणा.” 18 येशूने त्या भूताला धमकावले, तेव्हा ते भूत
त्याच्यातून िनघून गेले आिण त्याच घटकेला तो मुलगा बरा झाला.

19नतंर िशष्य एकांती येशूजवळ येऊन म्हणाले, “आम्हास
(त्याच्यातील भूत) का काढता आले नाही?” 20 तेव्हा तो म्हणाला,
“तुमच्या अल्पिवश्वासामुळे. मी तुम्हास खर ेसांगतो, तुमच्यात जर
मोहरीच्या दाण्याएवढा िवश्वास असेल तर तुम्ही या डोंगराला येथून
िनघून तेथे जा, असे तुम्ही म्हटल्यास तर तो डोंगर जाईल. तुमच्यासाठी
काहीही अशक्य असणार नाही.” 21तरीही प्राथर्ना व उपवास यावाचून
असल्या जातीचे भूत िनघत नाही.

आपल्याआपल्या मृत्यमृत्युबुद्दलबद्दल ययेेशूनशूनेे ददुसुऱ्यांदासऱ्यांदा ककेेललेेललेे भिवष्यभिवष्य

22 जेव्हा ते एकत्र गालील प्रांतात आले तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला,
“मनुष्याचा पुत्र मनुष्यांच्या हाती धरून िदला जाणार आहे. 23 ते त्यास
िजवे मारतील आिण ितसऱ्या िदवशी तो पुन्हा उठिवला जाईल.” तेव्हा
िशष्य फार दःुखी झाले.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या भवनाचाभवनाचा करकर
24 येशू आिण त्याचे िशष्य कफणर्हूमास आले तेव्हा परमेश्वराच्या

भवनाचा कर वसूल करणार ेआले, ते पेत्राकडे येऊन म्हणाले, “तुमचे
गुरू कर देत नाहीत काय?” 25 त्याने म्हटले, “होय देतो.” मग तो घरात
आल्याबरोबर तो बोलण्या अगोदर येशू म्हणाला, “िशमोना, तुला काय
वाटते? पृथ्वीवरील राजे जकात िंकवा कर कोणाकडून घेतात, आपल्या
मुलांकडून की परक्याकडून?” 26 जेव्हा तो म्हणाला, “परक्याकडून.”
तेव्हा येशूने त्यास म्हटले, “तर मग मुले मोकळी आहेत. 27तरी आपण
त्यांना अडखळण आणू नये, म्हणून सरोवराकडे जाऊन पाण्यात गळ
टाक आिण पिहल्याने वर येईल तो मासा धरून त्याचे तोंड उघड म्हणजे
तुला चांदीचे एक नाणे सापडेल. ते घेऊन माझ्याबद्दल व तुझ्याबद्दल
त्यांना दे.”

मत्तय कृत शुभवतर्मान 16:9 485 मत्तय कृत शुभवतर्मान 17:27
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त्यावेळेस िशष्य येशूकडे आले आिण त्यांनी िवचारले,
“स्वगार्च्या राज्यात सवार्त महान कोण?” 2 तेव्हा त्याने एका
लहान बालकाला आपल्याजवळ बोलावून त्यांच्यामध्ये उभे

केले, 3आिण म्हटले, “मी तुम्हास खर ेसांगतो, तुमच्यात बदल होऊन
तुम्ही बालकासारखे झाल्यािशवाय स्वगार्च्या राज्यात तुमचा प्रवेश
होणारच नाही. 4 म्हणून जो कोणी आपणाला या बालकासारखे लीन
करतो तोच स्वगार्च्या राज्यात सवार्हून महान आहे. 5आिण जो कोणी
अशा एका लहान बालकाला माझ्या नावाने स्वीकारतो, तो मला
स्वीकारतो.

ददुसुर्यांससर्यांस अडखळिवणाऱ्यांनाअडखळिवणाऱ्यांना इशाराइशारा

6परतंु जो कोणी माझ्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या या लहानातील एकाला
अडखळण आणील त्याच्या गळ्यात जात्याची मोठी तळी बांधून त्यास
समुद्राच्या खोल पाण्यात बुडिवणे हे त्याच्या िहताचे आहे.
7अडखळण्याच्या कारणामुळे जगाला िधक्कार असो! तरी अशा काही
गोष्टी होत राहणारच, पण जे लोक या अडखळण्याला कारणीभूत होतील
त्यांना फार हानीचे ठरले. 8जर तुमचा उजवा हात िंकवा पाय तुम्हास
पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असेल तर तो कापून टाका व फेकून द्या.
दोन हात व दोन पाय असून सवर्काळच्या कधीही न िवझणाऱ्या अग्नीत
(नरकात) तुम्ही टाकले जाण्यापेक्षा व्यगं िंकवा लगंडे होऊन सावर्कािलक
जीवनात जावे जास्त बर ेहोईल. 9जर तुमचा डोळा तुम्हास पाप
करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असेल तर तो उपटून फेकूनच द्या कारण
एकच डोळा असला आिण तुम्हास सावर्कािलक जीवन िमळाले तर ते
जास्त बर ेआहे. दोन डोळ्यासह तुम्ही नरकात टाकले जाण्यापेक्षा ते
जास्त बर ेआहे. 10सावध असा. ही लहान मुले यांना कमी समजू नका
कारण मी तुम्हास सांगतो की, स्वगार्त त्यांचे देवदतू माझ्या स्वगार्तील
िपत्याचे मुख नेहमी पाहतात. 11आणखी, जे हरवलेले त्यास तारावयास
मनुष्याचा पुत्र आला आहे.”

भटकलभटकलेेल्याल्या ममेंेंढराचाढराचा ददुषु्टांतष्टांत
12जर एखाद्या मनुष्याजवळ शभंर मेंढर ेआहेत आिण त्यांच्यापकैी

एक मेंढरू हरवले तर तो नव्याण्णव मेंढर ेटेकडीवर सोडून देईल आिण
ते हरवलेले एक मेंढरू शोधायला जाईल की नाही? 13आिण जर त्या
मनुष्यास हरवलेले मेंढरू सापडले तर त्यास कधीही न हरवलेल्या
नव्याण्णव मेंढरांबद्दल वाटणाऱ्या आनदंापेक्षा त्या एकासाठी जास्त
आनदं होईल. असे मी तुम्हास खर ेसांगतो, 14तशाच प्रकार,े या लहान
मुलांपकैी एकाचा अगदी लहानातील लहानाचा ही नाश व्हावा अशी
तुमच्या स्वगीर्य िपत्याची इच्छा नाही.

अपराधअपराध करणाऱ्याकरणाऱ्या बरोबरबरोबर कसकसेे वागाववागावेे

15जर तुझा भाऊ तुझ्यावर अन्याय करील, तर जा अिण त्यास
तुझ्यावर काय अन्याय झाला ते एकांतात सांग. जर त्यांने तुझे ऐकले तर
त्यास आपला बधंू म्हणून परत िमळवला आहेस. 16पण जर तो िंकवा
ती तुझे ऐकत नसेल तर एकाला िंकवा दोघांना तुझ्याबरोबर घे, यासाठी
की जे काही झाले त्यािवषयी साक्ष द्यायला दोन िंकवा तीन जण तेथे
असतील, 17जर तो मनुष्य लोकांचेही ऐकणार नाही तर मडंळीलाही
गोष्ट कळव. जर तो मनुष्य मडंळीचेही ऐकणार नाही, तर मग तो तुला
परराष्ट्र ीय िंकवा एखाद्या जकातदारासारखा समज. 18मी तुम्हास खरे
सांगतो, जे काही तुम्ही पृथ्वीवर बांधाल ते स्वगार्त बांधले जाईल.
पृथ्वीवर मोकळे कराल ते स्वगार्त मोकळे केले.

सामुदाियकसामुदाियक प्राथप्राथर्र्नाना
19तसेच मी तुम्हास खर ेसांगतो की, जर पृथ्वीवर तुमच्यापकैी

दोघांचे कोणत्याही गोष्टीिवषयी एकमत झाले तर त्याकरता एकित्रत
होऊन िवनतंी करतील तर ती. माझ्या स्वगार्तील िपत्याकडून

त्यांच्यासाठी केली जाईल; 20कारण िजथे दोघे िंकवा ितघे जर माझ्या
नावाने एकत्र जमले असतील तेथे त्यांच्यांमध्ये मी आहे.

ककृृतघ्नतघ्न चाकराचाचाकराचा ददुषु्टांतष्टांत
21नतंर पेत्र येशूकडे आला आिण त्याने िवचारले, “प्रभू, जर माझा

भाऊ माझ्यावर अन्याय करीत रािहला तर मी त्यास िकती वेळा क्षमा
करावी? मी त्यास सात वेळा क्षमा करावी काय?” 22 येशूने उत्तर िदले,
“मी तुला सांगतो, फक्त सातच वेळा नाही तर उलट त्याने तुझ्यावर
साताच्या सत्तरवेळा अन्याय केला तरी तू त्यास क्षमा करीत राहा.”
23 म्हणूनच स्वगार्च्या राज्याची तुलना एका राजाशी करता येईल.
आपले जे चाकर आपले देणे लागत होते त्यांच्याकडून त्या राजाने पसेै
परत घेण्याचे ठरवले. 24 जेव्हा त्याने पसेै जमा करायला सुरूवात केली,
तेव्हा एक देणेकरी ज्याच्याकडे लक्षावधी रुपयांचे कजर् होते त्यास
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.
26परतंु त्या चाकराने पाया पडून, गयावया करीत म्हटले, मला थोडी
सवलत द्या. जे काही मी तुमचे देणे लागतो ते तुम्हास परत करीन.
27 त्या मालकाला आपल्या चाकराचा कळवळा आला, म्हणून त्याने त्या
चाकराचे सवर् कजर् माफ केले आिण त्यास सोडले. 28नतंर त्याच
चाकराचे काही शभंर चांदीचे नाणे देणे लागत असलेला दसुरा एक चाकर
पिहल्या चाकराला भेटला. त्याने त्या दसुऱ्या चाकराचा गळा पकडला
आिण तो त्यास म्हणाला, तू माझे जे काही पसेै देणे लागतोस ते सवर्
आताच्या आता दे. 29परतंु दसुरा चाकर गुडघे टेकून गयावया करीत
म्हणाला, मला थोडी सवलत द्या. जे काही पसेै मी तुम्हास देणे लागतो ते
परत करीन. 30पण पिहल्या चाकराने दसुऱ्या चाकराला सांभाळून
घेण्यास साफ नकार िदला. उलट तो गेला आिण त्याने त्यास तुरंूगात
टाकले. तेथे त्यास त्याचे कजर् िफटेपयर्ंत रहावे लागणार होते.
31घडलेला हा प्रकार जेव्हा दसुऱ्या चाकरांनी पािहला तेव्हा ते फार
दःुखी झाले, तेव्हा ते गेले आिण त्यांनी जे सवर् घडले होते ते मालकाला
सांिगतले. 32 तेव्हा पिहल्या चाकराच्या मालकाने त्यास बोलावले व तो
त्यास 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 चाकरालाही तशीच दया
दाखवायची होतीस?” 34मालक फार संतापला, िशक्षा म्हणून मालकाने
पिहल्या चाकराला तुरंूगात टाकले आिण त्याने सवर् कजर् फेडीपयर्ंत
त्यास तुरंूगातून सोडले नाही.

35 “जसे या राजाने केले तसेच माझा स्वगीर्य िपता तुमचे करील.
तुम्ही आपल्या बधंूला मनापासून क्षमा केली नाही तर तुमचा स्वगीर्य
िपताही तुम्हास क्षमा करणार नाही.”

सूटपत्रािवषयीसूटपत्रािवषयी प्रश्नप्रश्न

येशूने या सवर् गोष्टी सांिगतल्यानतंर तो गालील प्रांतातून
िनघून गेला आिण यादेर्न नदीच्या दसुऱ्या िकनाऱ्याकडील
यहूदीया प्रांतात गेला. 2 तेव्हा मोठा लोकसमुदाय

त्याच्यामागे गेला आिण तेथील अनेक आजारी लोकांस येशूने बर ेकेले.
3काही परूशी येशूकडे आले. येशूने चुकीचे काही बोलावे असा प्रयत्न

त्यांनी चालिवला. त्यांनी येशूला िवचारले, कोणत्याही कारणास्तव
एखाद्या मनुष्याने आपल्या पत्नीला सूटपत्र द्यावे काय? 4 येशूने उत्तर
िदले, “पिवत्र शास्त्रात असे िलिहलेले तुमच्या वाचनात िनिश्चतच आले
असेल की, जेव्हा देवाने जग उत्पन्न केले, 5आिण देव म्हणाला, ‘म्हणून
पुरूष आपल्या आई-वडीलांना सोडून व आपल्या पत्नीला जडून
राहील. ती दोघे एकदेह होतील.’ 6 म्हणून दोन व्यिक्त या दोन नाहीत तर
एक आहेत. देवाने त्या दोघांना एकत्र जोडले आहे. म्हणून कोणाही
व्यिक्तने त्यांना वेगळे करू नये.” 7परुश्यांनी िवचारले, “असे जर आहे,
तर मग पुरूषाने सूटपत्र िलहून देण्याची आिण आपल्या पत्नीला सोडून
देण्याची मोकळीक देणारी आज्ञा मोशेने का िदली?” 8 येशूने उत्तर िदले,
“तुमच्या अतंःकरणाच्या कठोरपणामुळे मोशेने तुम्हास आपल्या िस्त्रया
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सोडून देण्याची मोकळीक िदली. पण सुरुवातीला सूटपत्र देण्याची
मोकळीक नव्हती. 9मी तुम्हास सांगतो, जो मनुष्य आपली पत्नी सोडून
देतो आिण दसुरीशी लग्न करतो तो व्यिभचार करतो. आपल्या पत्नीला
सूटपत्र देण्याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे पिहल्या पत्नीने परपुरुषांशी
व्यिभचार करणे होय.” 10मग त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले, “जर पती व
पत्नीमधील पिरिस्थित अशी असेल तर मग लग्न न करणे जास्त योग्य
ठरले.” 11 येशूने उत्तर िदले, “अशी िशकवण स्वीकारणे प्रत्येकाला
शक्य होणार नाही. परतंु ज्यांना ही िशकवण स्वीकारण्याची मोकळीक
िदली आहे तेच घेतील 12कारण आईच्या उदरातून जन्मताच नपुसंक
असे आहेत व मनुष्यांनी केले असे नपुसंक आहेत आिण स्वगार्च्या
राज्यासाठी ज्यांनी आपणास नपुसंक करून घेतले आहेत. ज्याला हे
स्वीकारता येते त्याने, स्वीकारावे.”

ययेेशशू ूलहानलहान मुलांनामुलांना आशीवार्दआशीवार्द ददेेतोतो
13नतंर येशूने आपल्या मुलांवर हात ठेवून प्राथर्ना करावी यासाठी

काही लोकांनी आपली मुले त्याच्याकडे आणली. येशूच्या िशष्यांनी
त्यांना पािहल्यावर ते बालकांना घेऊन येशूकडे येण्यास मना करू
लागले. 14परतंु येशू म्हणाला, “लहान मुलांना मजकडे येऊ द्या, त्यांना
मना करू नका, कारण स्वगार्चे राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे.”
15मुलांवर हात ठेवल्यावर येशू तेथून िनघून गेला.

16नतंर पाहा, कोणीएक मनुष्य येशूकडे आला आिण त्याने िवचारले,
“गुरूजी सावर्कािलक 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 सावर्कािलक
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. 19आपल्या आई-वडीलांना मान दे
आिण जशी स्वतःवर प्रीती करतोस तशी इतरावर प्रीती कर.” 20तो
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 मोठी संपत्ती िमळेल आिण चल, माझ्यामागे ये.”
22पण जेव्हा त्या तरूणाने हे ऐकले, तेव्हा त्यास फार दःुख झाले कारण
तो खूप श्रीमतं होता, म्हणून तो येशूला सोडून िनघून गेला.

श्रीमश्रीमंतंीपासूनतीपासून होणारहोणारे ेतोटतोटेे
23 तेव्हा येशू आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो,

धनवान मनुष्यास स्वगार्च्या राज्यात प्रवेश करणे फार कठीण जाईल.
24मी तुम्हास सांगतो की, धनवानाचा स्वगार्च्या राज्यांत प्रवेश होणे
यापेक्षा उंटाला सुईच्या नाकातून 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
सवर्काही सोडले आिण तुमच्यामागे आलो आहोत; मग आम्हास काय
िमळेल?” 28 येशू म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो, नव्या यगुात जेव्हा
मनुष्याचा पुत्र त्याच्या गौरवी राजासनावर बसेल तेव्हा तुम्ही जे सवर्
माझ्यामागे आलात ते सवर् बारा राजासनावर बसाल आिण इस्राएलाच्या
बारा वंशाचा न्याय कराल. 29ज्याने ज्याने माझ्यामागे येण्याकरता
आपले घर, भाऊ, बहीण, आईवडील, मुले, शेतीवाडी सोडली असेल
तर त्यास त्यापेक्षा िकतीतरी जास्तपटीने लाभ होईल व त्यास
सावर्कािलक जीवन िमळेल. 30पण पुष्कळसे जे आता पिहले आहेत ते
शेवटचे होतील आिण जे शेवटचे आहेत ते पिहले होतील.

द्राक्षमळ्यातीलद्राक्षमळ्यातील कामकऱ्यांच्याकामकऱ्यांच्या दृष्टांतदृष्टांत

म्हणून स्वगार्चे राज्य हे कोणा शेतमालकासारखे आहे. जो
अगदी पहाटे त्याच्या द्राक्षमळ्यासाठी मोलाने मजूर
आणण्यासाठी गेला. 2 त्या मनुष्याने एक िदवसाच्या

मजुरीकिरता प्रत्येकाला एक चांदीचे नाणे देण्याचे कबूल केले आिण

त्याने द्राक्षाच्या मळ्यात कामास पाठवले. 3सकाळी नऊ वाजण्याच्या
सुमारास तो मनुष्य बाजारात गेला तेव्हा तेथे काही माणसे उभी
असलेली त्यास िदसली. त्या लोकांस काहीच काम नव्हते. 4मग तो
त्यांना म्हणाला, ‘तुम्हीसुद्धा माझ्या द्राक्षमळ्यात कामाला जा आिण जी
योग्य मजुरी आहे ती मी तुम्हास देईन.’ 5मग ते काम करण्यास मळ्यात
गेले, तो मनुष्य बारा वाजता आिण तीन वाजता बाजारात गेला आिण
त्या मनुष्याने आपल्या मळ्यात काम करण्यासाठी लोकांस दोन वेळा
जाऊन मजुरीवर घेतले. 6पाच वाजता तो मनुष्य परत एकदा बाजारात
गेला तेव्हा आणखी काही लोक उभे असलेले त्यास आढळले. त्याने
त्यांना िवचारले, ‘तुम्ही काही काम न करता िदवसभर येथे का बर ेउभे
रािहला आहात?’ 7 त्या लोकांनी उत्तर िदले, ‘आम्हास कोणी काम िदले
नाही.’ तो मनुष्य त्यांना म्हणाला, ‘तर मग तुम्ही जाऊन माझ्या
द्राक्षमळ्यात काम करा.’ 8संध्याकाळी द्राक्षमळ्याचा 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
बोलावलेल्यांना सवार्त शेवटी मजुरी द्या.’ 9 जे मजूर संध्याकाळी
साधारण पाच वाजता कामावर घेतले होते ते आपली मजुरी घेण्यासाठी
आले. प्रत्येकाला एक नाणे मजुरी िमळाली. 10मग ज्यांना सुरूवातीला
कामावर घेण्यात आले होते, ते आपली मजुरी घेण्यासाठी आले. त्यांना
वाटत होते की, इतरांपेक्षा त्यांना जास्त पसेै िमळतील, पण त्या सवार्ंना
चांदीचे एकच 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 कष्ट केले.’ 13परतंु मळ्याचा मालक
त्यांच्यातील एकाला म्हणाला, ‘िमत्रा मी तुझ्याबाबतीत अन्याय करीत
नाही. मी तुला एक चांदीचे नाणे मजुरी देईन यावर आपण सहमत झालो
नाही का? 14 जे तुझे आहे ते घे आिण चालायला लाग, तुला िदली
िततकीच मजुरी मला या शेवटच्या मनुष्यास द्यायची आहे. 15मी 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 आिण पिहले ते शेवटचे होतील.”

ययेेशूनशूनेे आपल्याआपल्या मृत्यमृत्युबुद्दलबद्दल ितसऱ्यांदाितसऱ्यांदा ककेेललेेललेे भिवष्यभिवष्य

17 येशू यरुशलेम शहराला जात असता त्याने त्याच्या िशष्यांना
एकाबाजूला घेतले आिण त्यांना म्हणाला, 18 “पाहा, आपण यरुशलेम
शहराकडे जात आहोत. मनुष्याच्या पुत्राला धरून मुख्य याजक लोक व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांच्या हाती धरुन देण्यात येईल. ते त्यास
मरणदडं ठरतील. 19आिण थट्टा करावयास, फटके मारावयास व
वधस्तभंावर िखळावयास त्यास परराष्ट्र ीयांच्या हाती देतील. परतंु
ितसऱ्या िदवशी तो परत जीवनात येईल.”

ऐिहकऐिहक सन्मानाप्रीत्यथसन्मानाप्रीत्यथर्र् िवनिवनंतंीती
20 त्यानतंर जब्दीच्या मुलांची आई, आपल्या मुलांसह त्याच्याकडे

आली. ती त्याच्या पाया पडली आिण ितने त्यास एक िवनतंी 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.” 22तो ितला म्हणाला, “तू काय मागत आहेस ते
तुला समजत नाही! जो प्याला मी िपणार आहे तो तुम्हास िपता येईल
काय?” ते म्हणाले, होय, “िपता येईल!” 23 येशू त्याना म्हणाला, “तुम्ही
खरोखर माझ्या प्याल्यातून प्याल खर,े पण माझ्या उजव्या आिण डाव्या
हाताला बसण्याचा मान कोणाला देणे हे ठरिवणारा मी नाही, तर माझ्या
िपत्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे ठरवले आहे.” 24 जेव्हा इतर दहा
िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या दोघां भावांवर नाराज झाला.

खरखरे ेमोठमोठेेपणपण
25मग येशूने त्यांना बोलावून म्हटले, “परराष्ट्र ीय लोकांच्या राजांना

लोकांवर आपली सत्ता आहे हे दाखवणे आवडले आिण त्यांच्या प्रमुख
नेत्यांना आपले अिधकार वाटेल तसे वापरणे आवडते. 26पण तुमचे
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वागणे तसे नसावे. जर तुमच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर
त्याने तुमचा सेवक झाले पािहजे. 27आिण ज्याला पिहला व्हावयाचे
आहे त्याने दास झाले पािहजे. 28 म्हणजे तुम्ही मनुष्याच्या पुत्रासारखे
असले पािहजे. जसा तो इतरांकडून सेवा करून घ्यायला आला नाही
तर इतरांची सेवा करायला आिण अनेकांचे तारण व्हावे यासाठी आपला
जीव खडंणी म्हणून देण्यासाठी आला.”

दोनदोन आआंंधळ्यांनाधळ्यांना दृिष्टदानदृिष्टदान

29 ते यरीहो शहर सोडत असताना, मोठा लोकसमुदाय त्याच्यामागे
आला. 30 रस्त्याच्या कडेला दोन आंधळे बसले होते आिण जेव्हा त्यांनी
ऐकले की, येशू तेथून जात आहे, तेव्हा ते मोठ्याने ओरडले, “प्रभू येशू,
दािवदाच्या पुत्रा. आमच्यावर दया करा.” 31जमावाने त्यांना दटावले व
त्यांना शांत राहण्यास सांिगतले. पण ते अिधकच मोठ्याने ओरडू
लागले, “प्रभू, दािवदाच्या पुत्रा, आमच्यावर दया करा.” 32मग येशू
थांबला आिण त्यांच्याशी बोलला, त्याने िवचारले, “मी तुमच्यासाठी
काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” 33 त्या आंधळ्या मनुष्यांनी उत्तर
िदले, “प्रभूजी, आम्हास िदसावे अशी आमची इच्छा आहे.” 34 येशूला
त्यांच्यांबद्दल कळवळा आला आिण त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पशर् केला.
त्याच क्षणी त्यांना िदसू लागले आिण ते त्याच्यामागे गेले.

यरुशलयरुशलेेमम शहरातशहरात ययेेशूचाशूचा प्रवप्रवेेशश

येशू व त्याचे िशष्य यरुशलेम शहराजवळ आले असता ते
जतैूनाचा डोंगराजवळ बेथफगे या जागी थांबले. नतंर येशूने
त्याच्या दोन िशष्यांना पाठवले, 2 त्यांना असे सांिगतले की,

तुम्ही समोरच्या गावात जा आिण लागलीच एक गाढवी बांधलेली व
ितच्याबरोबर एक िंशगरु असे तुम्हास आढळेल. त्यांना सोडून
माझ्याकडे घेऊन या. 3जर कोणी तुम्हास काही िवचारले, तर त्यास
सांगा की, प्रभूला यांची गरज आहे, तो ती लगेच माझ्याकडे पाठवील.
4 हे यासाठी घडले की संदेष्ट्यांच्या द्वार ेजे सांिगतले होते ते पूणर् व्हावेः
ते असे की,

5 “िसयोनेच्या कन्येला सांगा,
पाहा, तुझा राज लीन होऊन
गाढवावर म्हणजे गाढवीच्या िंशगरावर बसून तुझ्याकडे येत आहे.”

6 तेव्हा िशष्यांनी जाऊन येशूच्या आजे्ञप्रमाणे केले. 7 िशष्यांनी गाढवी
व िंशगरु आणून त्यांनी त्यावर आपले अगंरखे घातले आिण येशू त्यावर
बसला. 8पुष्कळ लोकांनी आपले अगंरखे वाटेवर अथंरले. दसुऱ्यांनी
झाडांच्या फांद्या तोडल्या आिण त्या रस्त्यावर पसरल्या. 9 येशूच्या पुढे
चालणारा लोकसुदाय आिण मागे चालणार.े मोठ्याने जयघोष करू
लागले,
“दािवदाच्या पुत्राला होसान्ना.
प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवािदत आहे.
परम उंचामध्ये होसान्ना!”

10 जेव्हा येशूने यरुशलेम शहरामध्ये प्रवेश केला तेव्हा संपूणर् शहर
गजबजून िनघाले व लोक िवचारत होते, “हा कोण आहे?” 11जमावाने
उत्तर िदले, “हा गालील प्रांतातील नासरथे नगरातून आलेला, येशू
संदेष्टा आहे.”

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या भवनाचभवनाचेे शुद्धीकरणशुद्धीकरण

12मग येशूने देवाच्या भवनात प्रवेश केला. तेथे जे लोक िवक्री व
खरदेी करीत होते त्या सवार्ना बाहेर घालवून िदले. पशै्याचा व्यवहार
करणाऱ्यांची मेजे आिण कबुतर ेिवकणाऱ्यांच्या बठैकी उलथून टाकल्या.
13तो त्यांना म्हणाला, असे िलिहले आहे, “माझ्या घरास प्राथर्नेचे घर
म्हणतील, पण तुम्ही त्यास लुटारंुची गुहा केली आहे.”

14मग आंधळे आिण पांगळे लोक त्याच्याकडे परमेश्वराच्या भवनात
आले आिण त्यांना त्याने बर ेकेले. 15परतंु जेव्हा मुख्य याजकांना व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी येशूने केलेल्या आश्चयर्कारक गोष्टी आिण
परमेश्वराच्या भवनाच्या आवारात लहान मुलांना, “दािवदाच्या पुत्राला
होसान्ना.” अशी घोषणा देताना पािहले, तेव्हा त्यांना संताप आला.
16 त्यांनी त्यास िवचारले, “ही मुले काय म्हणत आहे हे तुम्ही ऐकता

ना?” येशूने त्यांना उत्तर िदले, “होय परतंु तू बालके व तान्हुली यांच्या
मुखातून स्तुती पूणर् करवली आहे. हे तुमच्या वाचण्यात कधी आले नाही
काय?” 17नतंर येशू त्यास सोडून शहराबाहेर बेथानीस गेला. तो रात्रभर
तेथे रािहला.

अअंजंीराचजीराचेे िनष्फळिनष्फळ झाडझाड
18दसुऱ्या िदवशी सकाळी तो शहराकडे पुन्हा येत असता त्यास भूक

लागली. 19 रस्त्याच्या कडेला त्यास अिंजराचे एक झाड िदसले. ते
पाहून तो जवळ गेला. पण पानािशवाय त्यास एकही अजंीर िदसले नाही.
येशू त्या झाडाला म्हणाला, “यापुढे तुला, सवर्काळ फळ न येवो!” आिण
ते झाड लगेच वाळून गेले. 20 िशष्यांनी हे पािहले, तेव्हा त्यांना फार
आश्चयर् वाटले. त्यांनी िवचारले, “हे अिंजराचे झाड इतक्या लवकर
वाळून कसे गेले?” 21 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो, जर
तुम्हास िवश्वास असेल आिण तुम्ही संशय धरला नाही तर मी जे
अिंजराच्या झाडाबाबतीत केले तेच नव्हे, तर या डोंगराला उपटून
समुद्रात पड असे म्हणालात तरी ते घडेल. 22जर तुमचा िवश्वास असेल
तर जे काही तुम्ही प्राथर्नेत िवश्वासाने मागाल ते तुम्हास िमळेल.”

ययेेशूच्याशूच्या अिधकारािवषयीचाअिधकारािवषयीचा प्रश्नप्रश्न
23 येशू परमेश्वराच्या भवनात गेला, येशू तेथे िशक्षण देत असताना

मुख्य याजक लोक व वडीलजन येशूकडे आले. ते येशूला म्हणाले,
“तुम्ही कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करता? हा अिधकार तुम्हास कोणी
िदला?” 24 येशू म्हणाला, “मीसुद्धा तुम्हास एक प्रश्न िवचारतो. जर तुम्ही
मला उत्तर िदले तर मी कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करतो, हे मी
तुम्हास सांगेन. 25योहानाचा बािप्तस्मा कोठून होता? स्वगार्कडून की
मनुष्यांकडून?” येशूच्या या प्रश्नावर ते चचार् करू लागले. ते म्हणाले,
“योहानाचा बािप्तस्मा देवाकडून होता असे म्हणावे तर येशू म्हणेल, ‘मग
तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास का ठेवला नाही?’ 26पण जर तो मनुष्यांकडून
होता असे आपण म्हणालो आपल्याला लोकांची भीती आहे कारण
योहान हा एक संदेष्टा होता असे ते सवर्जण मानतात.” 27 म्हणून त्यांनी
येशूला उत्तर िदले, “आम्हास माहीत नाही.” तेव्हा येशू म्हणाला, “तर
मग मी कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करतो, हे मीही तुम्हास सांगणार
नाही.

दोनदोन पुत्राचापुत्राचा ददुषु्टांतष्टांत
28यािवषयी तुम्हास काय वाटते ते मला सांगा. एका मनुष्यास दोन

पुत्र होते. तो आपल्या पिहल्या मुलाकडे गेला आिण म्हणाला, ‘माझ्या
मुला, आज तू द्राक्षाच्या मळ्यात जा आिण काम कर.’ 29मुलाने उत्तर
िदले, ‘मी जाणार नाही.’ परतंु नतंर त्या मुलाने मन बदलले व तो गेला.
30नतंर वडील आपल्या दसुऱ्या मुलाकडे गेले आिण म्हटले, ‘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
तुमच्या अगोदर स्वगार्च्या राज्यात जातील. 32कारण योहान
नीितमत्त्वाच्या मागार्ने तुम्हाकडे आला, परतंु तुम्ही त्यावर िवश्वास ठेवला
नाही, पण जकातदार व वेश्या यांनी त्यावर िवश्वास ठेवला आिण हे तुम्ही
पािहले पण तरी देखील तुम्ही आपले मन बदलण्यास आिण त्यावर
िवश्वास ठेवण्यास तयार झाला नाही.”

द्राक्षमळ्याचाद्राक्षमळ्याचा ददुषु्टांतष्टांत
33 “हा दसुरा दाखला ऐकाः एक मनुष्य होता, त्याचे शेत होते. त्याने

आपल्या शेतात द्राके्ष लावली. त्याभोवती कंुपण घातले आिण
द्राक्षरसाकिरता कंुड तयार केले आिण माळा बांधला, मग त्याने आपला
मळा काही शेतकऱ्यांना खडंाने करायला िदला, मग तो दसुऱ्यादेशी
िनघून गेला. 34 जेव्हा द्राके्ष तोडणीचा हगंाम जवळ आला, तेव्हा त्या
मनुष्याने आपला वाटा आणण्याकिरता काही चाकर शेतकऱ्याकडे
पाठवले. 35परतंु शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. एकाला मार िदला
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तर दसुऱ्या चाकराला िजवे मारले. नतंर ितसऱ्याला दगडमार करून ठार
केले. 36मग शेतकऱ्यांकडे त्या मनुष्याने आणखी एकदा चाकर पाठवले.
पिहल्यापेक्षा त्याने जास्त चाकर पाठवले पण त्या शेतकऱ्यांनी त्यांना
तशीच वागणूक िदली. 37नतंर, त्याने त्याच्या स्वतःच्या मुलाला
त्यांच्याकडे पाठवले, तो म्हणाला, ‘िनिश्चतच ते माझ्या मुलाचा मान
राखतील.’ 38पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी त्याच्या मुलाला पािहले तेव्हा ते
एकमेकास म्हणू लागले, ‘हा तर मालकाचा मुलगा आहे. तो वारस आहे.
चला आपण त्यास ठार करू व त्याचे वतन घेऊ.’ 39 त्यांनी त्यास धरले
व द्राक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व त्यास ठार मारले. 40मग द्राक्षमळ्याचा
मालक परत येईल तेव्हा या शेतकऱ्यांचे काय करील?” 41यहूदी मुख्य
याजक लोक आिण पुढारी म्हणाले, “तो त्या लोकांस खात्रीने मरणदडं
देईल कारण ते दषु्ट होते. नतंर तो आपला द्राक्षमळा दसुऱ्यास खडंाने
देईल. हगंामाच्या िदवसात जे त्याच्या िपकाची वाटणी देतील, अशांना
तो ते देईल.”

42 येशू त्यांना म्हणाला, तुम्ही शास्त्रलेखात कधी वाचले नाही काय?
बांधणाऱ्यांनी नाकारलेला
दगड कोनिशला झाला आहे.
हे प्रभूने केले आिण
आमच्या दृष्टीने हे अद्भतू आहे.

43 “म्हणून मी तुम्हास सांगतो की, देवाचे राज्य तुमच्याकडून काढून
घेण्यात येईल आिण जे राष्ट्र  त्यातली फळे देईल त्यास ते िदले जाईल.
44 (जो कोणी या दगडावर पडेल, त्याचे तुकडे तुकडे होतील परतंु जर
हा दगड कोणावर पडेल तर त्याचा भुगाभुगा होईल.”)

45 येशूने सांिगतलेले दाखले मुख्य याजकांनी आिण परूश्यांनी ऐकले.
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.

लग्नाच्यालग्नाच्या ममेेजवानीचाजवानीचा दृष्टांतदृष्टांत

येशू त्यांच्याशी पुन्हा एकदा दाखल्यांनी बोलला, त्यास
उत्तर देऊन म्हणाला, 2स्वगार्चे राज्य एका राजासारखे
आहे, त्याने त्याच्या मुलाच्या लग्नािनिमत्त भोजनाचे आमतं्रण

िदले. 3 त्याने त्याच्या चाकरांना पाठवून, ज्यांना लग्नाचे आमतं्रण होते
अशांना बोलािवण्यास सांिगतले. पण लोकांनी राजाच्या मेजवानीस
येण्यास नकार िदला. 4नतंर राजाने आणखी काही चाकरांना पाठवून
िदले, राजा चाकरांना म्हणाला, मी त्या लोकांस अगोदरच आमतं्रण िदले
आहे म्हणून आता जा आिण त्यांना सांगा, पाहा, मेजवानी तयार आहे,
मी माझे चांगल्यातील चांगले बलै आिण वासर ेकापली आहेत आिण
सगळे तयार आहे, लग्नाच्या मेजवानीस या. 5चाकर गेले आिण त्यांनी
लोकांस येण्यास सांिगतले, पण त्यांनी चाकरांकडे लक्ष िदले नाही. ते
आपापल्या कामास िनघून गेले. एक शेतात काम करायला गेला, तर
दसुरा व्यापार करायला गेला. 6काहीनी चाकरांना पकडून अपमान केला
व त्यास िजवे मारले. 7 राजा फार रागावला. त्याने त्याचे सनै्य पाठवले
आिण त्यांनी त्या खनु्यांना ठार मारले. त्यांनी त्यांचे शहर जाळले. 8मग
राजा त्याच्या चाकरांना म्हणाला, मेजवानी तयार आहे, पण ज्यांना
बोलावले होते ते लायक नव्हते, 9 म्हणून रस्त्यांच्या कोपऱ्यावर जा
आिण तेथे तुम्हास जे भेटतील त्यांना लग्नाच्या मेजवानीला बोलवा.
10मग ते चाकर रस्त्यावर गेले. त्यांना जे जे लोक भेटले त्यांना जमा
केले. ज्यािठकाणी लग्नाची मेजवानी तयार होती तेथे चाकरांनी चांगल्या
आिण वाईट लोकांस जमा केले आिण लग्नाचा मडंप पाहुण्यांनी भरून
गेला.

11मग त्या सवार्ंना भेटण्यास राजा तेथे आला. लग्नाचा पोशाख न
केलेला एक मनुष्य राजाला तेथे आढळला. 12 राजा त्यास म्हणाला,
िमत्रा, तू लग्नाचा पोशाख न घालता तू येथे कसा आलास? पण त्यास
काही उत्तर देता येईना. 13 तेव्हा राजाने चाकरांना सांिगतले, या
मनुष्याचे हात व पाय बांधा आिण त्यास बाहेर अधंारात टाका, तेथे रडणे
आिण दात खाणे चालेल. 14कारण बोलावलेले पुष्कळ आहेत पण
िनवडलेले थोडके आहेत.

ककैैसरालासराला करकर ददेेण्यािवषयीचाण्यािवषयीचा प्रश्नप्रश्न
15मग परूशी गेले आिण येशूला कसे पकडावे याचा कट करू लागले.

त्यास शब्दात पकडण्याचा प्रयत्न करू लागले. 16परूश्यांनी त्यांचे
िशष्य हेरोद्यांसह त्याच्याकडे पाठवून. ते म्हणाले, “गुरुजी, आम्हास
माहीत आहे की आपण खर ेआहात आिण तुम्ही देवाचा मागर् खरपेणाने
िशकवता व दसुर ेकाय िवचार करतात याची तुम्ही पवार् करीत नाही
आिण तुम्ही लोकांमध्ये पक्षपात दाखवत नाही. 17 म्हणून तुमचे मत
आम्हास 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? 19कर भरण्यासाठी जे नाणे वापरले जाते
ते मला दाखवा.” त्या लोकांनी येशूला चांदीचे एक नाणे दाखिवले.
20 तेव्हा येशूने िवचारले, “या नाण्यावर कोणाचे िचत्र आिण नाव
िलिहलेले आहे?” 21 त्या लोकांनी उत्तर िदले, “कैसराचे.” 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.

पुनरुत्थानािवषयीचापुनरुत्थानािवषयीचा प्रश्नप्रश्न
23पुनरुत्थान होत नाही, असे म्हणणाऱ्या काही सदकू्यांनी त्याच

िदवशी त्याच्याकडे येऊन त्यास िवचारले, 24 ते म्हणाले, “गुरूजी,
मोशेने िशकिवले की, जर एखादा मनुष्य मरण पावला आिण त्यास
मूलबाळ नसेल, तर त्याच्या भावाने त्याच्या पत्नीशी लग्न करावे, म्हणजे
मरण पावलेल्या भावाचा वंश चालेल. 25आता, आमच्यामध्ये सात
भाऊ होते. पिहल्याने लग्न केले आिण नतंर तो मरण पावला आिण त्यास
मूल नसल्याने त्याच्या भावाने त्याच्या पत्नीशी लग्न केले. 26असेच
दसुऱ्या व ितसऱ्या भावाच्या बाबतीतही घडले व सातही भावांनी
ितच्याशी लग्न केले आिण मरण पावले. 27 शेवटी ती स्त्री मरण पावली.
28आता प्रश्न असा आहे की, पुनरुत्थानाच्या वेळेस ती कोणाची पत्नी
असेल, कारण सवर् सातही भावांनी ितच्याशी लग्न केले होते.”

29 येशूने त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, तुम्ही चुकीची समजूत करून घेत
आहात, कारण तुम्हास शास्त्रलेख व देवाचे सामथ्यर् माहीत नाही.
30तुम्हास समजले पािहजे की, पुनरुत्थानानतंरच्या जीवनात लोक लग्न
करणार नाहीत िंकवा करून देणार नाहीत, उलट ते स्वगार्त
देवदतूासारखे असतील. 31तरी, मरण पावलेल्यांच्या पुनरुत्थानािवषयी
देवाने तुम्हास जे सांिगतले ते तुम्ही अजूनपयर्ंत वाचले नाही काय? 32 ते
असे की, मी अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा देव
आहे, तो मरण पावलेल्यांचा देव नाही तर िजवंताचा देव आहे. 33 जेव्हा
जमावाने हे ऐकले तेव्हा त्याच्या िशकवणीने आश्चयर्चिकत झाले.

सवार्तसवार्त मोठयामोठया आज्ञआजेे्ञिवषयीिवषयी प्रश्नप्रश्न
34 येशूने सदकूी लोकांस िनरूत्तर केले. असे ऐकून परूश्यांनी एकत्र

येऊन मसलत केली. 35 एक परूशी िनयमशास्त्राचा जाणकार होत,
त्याने त्याची परीक्षा पाहावी म्हणून प्रश्न केला. 36 त्याने िवचारले,
“गुरूजी, िनयमशास्त्रातील कोणती आज्ञा सवार्ंत महत्त्वाची आहे?”
37 येशूने उत्तर िदले, प्रभू आपला देव याजवर तू आपल्या पूणर्
अतंःकरणाने, आपल्या पूणर् िजवाने, आपल्या पूणर् मनाने प्रीती कर.
38ही पिहली आिण मोठी आज्ञा आहे. 39 िहच्यासारखी दसुरी एक आहे
जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. 40सवर्
िनयमशास्त्र आिण संदेष्ट्यांचे िलखाण या दोन आज्ञांवरच अवलबंून
आहे.

मसीहािवषयीमसीहािवषयी प्रश्नप्रश्न
41 म्हणून परूशी एकत्र जमले 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, तर दावीद देवाच्या आत्म्याद्वार,े
“त्याला प्रभू असे कसे म्हणतो? तो म्हणतो,
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44 ‘परमेश्वराने माझ्या प्रभूला सांिगतले की,
“मी तुझे वरैी तुझे पादासन करीपयर्ंत,
माझ्या उजव्या बाजूला बसै.”

45आता, मग जर दावीद त्यास प्रभू म्हणतो तर तो दािवदाचा पुत्र
कसा होऊ शकतो? 46 तेव्हा कोणाला एका शब्दानेही त्यास उत्तर देता
येईना आिण त्या िदवसानतंर त्यास आणखी प्रश्न िवचारण्याचे धाडस
कोणीही केले नाही.

शास्त्रीशास्त्री वव परूशीपरूशी यांचायांचा िनषिनषेेधध

येशू लोकांशी व त्याच्या िशष्यांशी बोलला, 2तो म्हणाला,
िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी हे मोशेच्या आसनावर बसले
आहेत. 3 म्हणून ते जसे सांगतात तसे तुम्ही करा आिण

पाळा. पण तुम्ही त्यांच्या कृतीप्रमाणे तसे करू नका. याचे कारण ते
सांगतात पण त्याप्रमाणे करत नाहीत. 4वाहावयास अवघड असे ओझे
ते बांधतात व लोकांच्या खांद्यांवर देतात पण स्वतः ते ओझे उचलायला
एक बोटदेखील लावत नाहीत. 5 ते त्यांचे सवर् कामे लोकांनी पाहावे
म्हणून करतात कारण ते आपली स्मरणपत्रे रंूद करतात आिण आपल्या
झग्यांचे काठ मोठे करतात. 6 मेजवानीच्या िठकाणी आपल्याला िवशेष
मानाची जागा िमळावी असे त्यांना वाटते. तसेच यहूद्यांच्या सभास्थानात
मोक्याच्या जागी बसायला त्यांना फार आवडते. 7बाजारातील मुख्य
रस्त्याने जाता येता लोकांनी आपल्याला मान द्यावा याची त्यांना फार
आवड असते आिण लोकांनी त्यांना ‘रब्बी’ म्हणावे असे त्यांना वाटते.
8परतंु तुम्ही स्वतःला ‘रब्बी’ म्हणवून घेऊ नका. तुम्ही सवर् एकमेकांचे
भाऊ आहात, तुमचा गुरू एकच आहे. 9आिण जगातील कोणालाही
िपता म्हणू नका कारण तुमचा िपता एकच आहे व तो स्वगार्त आहे.
10तुम्ही स्वतःला मालक म्हणून घेऊ नका. तुमचा मालक िख्रस्त आहे.
11तुमच्यातील जो सेवक बनून तुमची सेवा करतो तो तुमच्यात सवार्त
मोठा होय. 12जो स्वतःला मोठा समजेल त्यास कमी लेखले जाईल.
स्वतःला लहान समजणारा प्रत्येकजण मोठा गणला जाईल.

13अहो, परूश्यांनो आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्हास हाय,
तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही स्वगार्च्या राज्याचा रस्ता लोकांसाठी बदं
करता, तुम्ही स्वतः तर आत जात नाहीच, पण जे आत जाण्याचा प्रयत्न
करतात त्यांनाही आत जाऊ देत नाहीत. 14अहो परूश्यांनो व
िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, ढोंग्यांनो तुमची केवढी ददुर्शा होणार कारण
तुम्ही िवधवांची घर ेखाऊन टाकता व ढोंगाने लांब लांब प्राथर्ना करता;
यामुळे तुम्हास अिधक िशक्षा होइल. 15परूश्यांनो व िनयमशास्त्राच्या
िशक्षकांनो, तुम्ही दःुखी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात कारण तुम्ही एक
मतानुसारी करण्यासाठी समुद्र व भूमी पालथी घालता आिण तुम्हास तो
िमळाला म्हणजे तुम्ही त्यास आपल्याहून दपु्पट नरकपुत्रासारखे करून
टाकता.

16तुम्हास दःुख होईल. आंधळ्या वाटाड्यांनो, जे तुम्ही म्हणता, जर
कोणी परमेश्वराच्या भवनाची शपथ घेतो तर काही नाही; पण जर एखादा
त्या भवनातील सोन्याची शपथ घेऊन बोलतो, तर तो बांधलेला आहे.
17तुम्ही मूखर् आंधळे आहात. सोने आिण परमेश्वराचे भवन यांपकैी
कोणते अिधक महत्त्वाचे आहे? ते सोने िंकवा भवन, जे त्या सोन्याला
पिवत्र बनवते. 18आिण तुम्ही असे म्हणता. जर एखादा वेदीची शपथ
घेतो तर त्यामध्ये काही वावगे नाही. पण जर एखादा वेदीवरील अपर्णाची
शपथ घेतो तर तो बांधलेला आहे. 19तुम्ही आंधळे आहात कारण मोठे
काय आहे? ते अपर्ण की अपर्णाला पिवत्र करणारी वेदी? 20 म्हणून जो
वेदीची शपथ घेतो तो त्या वेदीबरोबर त्यावरच्या सवार्ंची शपथ घेतो.
21तसेच जो परमेश्वराच्या भवनाची शपथ घेतो तो भवन व त्यामध्ये
राहणाऱ्या देवाची देखील शपथ घेतो. 22जो स्वगार्ची शपथ घेतो तो
देवाच्या आसनाची व त्यावर बसणाऱ्याचीही शपथ घेतो.

23परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दःुखी व्हाल. तुम्ही
ढोंगी आहात! तुमचे जे काही आहे त्याचा दशांश तुम्ही देवाला देता;
पुिदना, शेप, िजर ेयांचा देखील दशांश देता. पण िनयमशास्त्राच्या
महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे: न्याय, दया व िवश्वास या गोष्टी तुम्ही सोडल्या
आहेत; पण तुम्ही या करायच्या होत्या आिण त्या सोडावयाच्या नव्हत्या.
24तुम्ही आंधळे वाटाडे आहात. तुम्ही डास गाळून काढता व उंट िगळून

टाकता. 25अहो परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दःुखी
व्हाल, तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही आपल्या ताट व वाट्या बाहेरून साफ
करता पण ते आतून अपहार आिण असंयम यांनी त्या आतून भरल्या
आहेत. 26अहो परूश्यांनो, तुम्ही आंधळे आहात! अगोदर तुमची वाटी
आतून घासा व धुवा म्हणजे ती बाहेरून देखील खरोखर साफ होईल.

27अहो परूश्यांनो िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दःुखी व्हाल.
तुम्ही ढोंगी आहात! रगंसफेदी केलेल्या कबरांसारखे तुम्ही आहात.
त्यावरून चांगल्या िदसतात पण आतून मरण पावलेल्या मनुष्यांच्या
हाडांनी भरल्या आहेत. 28तुम्ही सवर् लोकांस बाहेरून नीितमान िदसता
पण तुम्ही आतून ढोंग व दषु्टपणा यांनी भरलेले आहात.

29अहो, परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दःुखी व्हाल.
तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही संदेष्ट्यांच्या कबरा बांधता आिण जे लोक
नीितमान जीवन जगले त्यांच्या कबरा सजवता. 30आिण तुम्ही म्हणता
जर आम्ही आमच्या वाडविडलांच्या काळात िजवंत असतो तर
संदेष्ट्यांच्या रक्तात त्यांचे भागीदार झालो नसतो. 31पण ज्यांनी ज्यांनी
संदेष्ट्यांना िजवे मारले, त्यांचेच तुम्ही वंशज आहात असा स्वतःिवषयी
पुरावा तुम्ही देता. 32पुढे व्हा आिण तुमच्या वाडविडलांनी सुरू केलेली
पापी कामे पूणर् करा. 33तुम्ही साप व िवषारी सापाची िपल्ले आहात.
तुम्ही नरकाच्या िशके्षपासून कसे पळाल? 34मी तुम्हास सांगतो की मी
तुमच्याकडे संदेष्टे, ज्ञानी लोक आिण िशक्षक पाठवत आहे. त्यांच्यातील
काहींना तुम्ही िजवे माराल. त्यांपकैी काहींना वधस्तभंावर िखळाल.
त्यांच्यातील काहींना तुमच्या सभास्थानात फटके माराल आिण एका
नगरातून दसुऱ्या नगरात तुम्ही त्यांचा पाठलाग कराल. 35 म्हणजे
नीितमान हाबेल याच्या रक्तापासून तुम्ही ज्याला वेदी आिण पिवत्रस्थान
यांच्यामध्ये ठार मारले तो बरख्याचा पुत्र जखऱ्या याच्या रक्तापयर्ंत, सवर्
नीितमान लोकांचे रक्त पृथ्वीवर पाडण्यात आले आहे त्यांचा दोष
तुमच्यावर यावा. 36मी तुम्हास खर ेसांगतो; या सवर् गोष्टीची िशक्षा
तुमच्या िपढीवर येईल.

यरुशलयरुशलेेमम शहराच्याशहराच्या भिवतव्याबाबतभिवतव्याबाबत ययेेशूनशूनेे काढलकाढलेेललेे ददुःुखोद्गारःखोद्गार

37 “हे, यरुशलेमे, यरुशलेमे, संदेष्ट्यांना ठार मारणाऱ्या, देवाने
तुझ्याकडे पाठवलेल्यांना दगडमार करणाऱ्या, कोंबडी जशी आपल्या
िपल्लांना पखंाखाली एकवटते तसे तुझ्या मुलांबाळांना एकवटण्याची
पुष्कळ वेळा माझी इच्छा होती, पण तुमची इच्छा नव्हती. 38पाहा,
आता तुमचे घर तुमच्यासाठी ओसाड होईल. 39मी तुला सांगतो,
प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो. असे म्हणेपयर्ंत तू मला
पाहणारच नाहीस.”

ममंदंीराचीदीराची धूळधानधूळधान वव ययुगुाचीगाची समाप्तीसमाप्ती यािवषयीचयािवषयीचेे ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

मग येशू परमेश्वराच्या भवनातून बाहेर येऊन पुढे जात होता,
त्याचे िशष्य त्याच्याकडे त्यास परमेश्वराचे भवन दाखवायला
आले. 2परतंु त्याने, त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “तुम्ही या

सवर् गोष्टी पाहता ना? आता, मी तुम्हास खर ेसांगतो, येथे एक दगड
दसुऱ्या दगडावर राहू िदला जाणार नाही.”

3मग तो जतैूनाच्या डोंगरावर बसला असताना, त्याचे िशष्य
त्याच्याशी एकांतात येऊन म्हणाले, “आम्हास सांगा की या गोष्टी कधी
होतील? आपल्या येण्याचा आिण यगुाचा शेवट होण्याचा समय जवळ
आला आहे हे आम्ही कोणत्या िचन्हावरून ओळखावे?” 4 येशूने त्यांना
उत्तर िदले, सांभाळ कोणीही तुम्हास फसवू नये. 5कारण माझ्या नावाने
पुष्कळजण येतील आिण म्हणतील, मी िख्रस्त आहे आिण ते पुष्कळ
लोकांस फसवतील.

6तुम्ही लढायांबद्दल आिण लढायांच्या अफवांबद्दल ऐकाल पण
त्यामुळे तुम्ही त्यांना िभऊ नका. या गोष्टी घडल्याच पािहजेत. तरी
इतक्यात शेवट जवळ येणार नाही. 7कारण, एक राष्ट्र  दसुऱ्या राष्ट्र ावर
उठेल. अनेक िठकाणी भूकंप व दषु्काळ येतील. 8पण या सवर् गोष्टी
प्रसूतीवेदनांची सुरूवात अशा आहेत. 9 ते तुम्हास छळणकुीसाठी धरून
देतील आिण तुम्हास िजवे मारतील आिण माझ्या नावाकरता सवर् राष्ट्र े
तुमचा व्देष करतील. 10मग पुष्कळांना अडथळा होईल. ते
एकमेकांिवरुद्ध उठतील आिण एकमेकांचा व्देष करतील. 11अनेक खोटे
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संदेष्टे उठतील आिण, ते पुष्कळांना फसवतील. 12सतत वाढणाऱ्या
दषु्टाईमुळे पुष्कळांची प्रीती थडंावेल. 13पण जो मनुष्य शेवटपयर्ंत िटकून
रािहल तोच तारला जाईल. 14सवर् राष्ट्र ांना साक्ष व्हावी म्हणून राज्याची
ही सुवातार् सवर् जगभर गाजवली जाईल आिण मग शेवट होईल.

15तर “दानीएल संदेष्ट्याने सांिगतले होते, ओसाड करणारी अमगंळ
गोष्ट, पिवत्र जागी परमेश्वराच्या भवनामध्ये उभी असलेली तुम्ही पाहाल.”
(वाचकाने हे ध्यानात घ्यावे.) 16 त्यावेळी यहूदीया प्रांतातील लोकांनी
डोंगरावर पळून जावे. 17जो कोणी छतावर असेल त्याने घरातील
सामान घेण्यासाठी खाली येऊ नये. 18जर कोणी शेतात असेल तर
त्याने आपला सदरा घेण्यासाठी माघारी परत जाऊ नये. 19 त्याकाळी
गभर्वती असलेल्या िंकवा अगंावर पाजीत असतील अश्या िस्त्रयांना फार
कठीण जाईल. 20 जेव्हा या गोष्टी होतील तेव्हा थडंीचे िदवस अथवा
शब्बाथ िदवस नसावा यासाठी प्राथर्ना करा. 21कारण जगाच्या
आरभंापासून कधीही झाली नाही आिण पुन्हा कधी होणार नाही अशी
मोठी संकट त्याकाळी येतील. 22आणखी, देवाने ते िदवस जर थोडेच
ठेवले नसते तर कोणीही मनुष्य वाचला नसता. परतंु त्याच्या
िनवडलेल्यांसाठी तो ते िदवस थोडे करील. 23 त्यावेळी जर एखाद्याने
तुम्हास म्हटले, पाहा! िख्रस्त येथे आहे िंकवा तो तेथे आहे, तर
त्याच्यावर िवश्वास ठेवू नका. 24खोटे िख्रस्त आिण खोटे संदेष्टे उदयास
येतील. ते महान आश्चयर्कारक िचन्हे दाखवतील. देवाच्या िनवडलेल्या
लोकांस ते िचन्हे दाखवतील व लोकांस एवढेच नव्हे तर देवाच्या
िनडवलेल्यांना फसिवण्याचा प्रयत्न करतील. 25या गोष्टी
होण्याअगोदरच मी तुम्हास सावध केले आहे. 26 एखादा मनुष्य तुम्हास
सांगेल, पाहा, िख्रस्त अरण्यात आहे. तर तेथे जाऊ नका. िंकवा जर ते
म्हणाले, पाहा, तो आतल्या खोलीत आहे, तर त्याच्यावर िवश्वास ठेवू
नका. 27मी हे म्हणतो कारण वीज जशी पूवेर्कडून पिश्चमेकडे चमकताना
सवार्ना िदसते तसेच मनुष्याच्या पुत्राचे येणे देखील होईल. 28 जेथे कोठे
प्रेत असेल तेथे िगधाडेही जमतील.

29 त्या िदवसातल्या छळानतंर लगेच असे घडेल; सूयर् अधंकारमय
होईल व चंद्र प्रकाश देणार नाही, आकाशातील तार ेव नक्षत्रे गळून
पडतील, आकाशातील सवर् बळे डळमळतील, आकाश गंुडाळीसारखे
गंुडाळले जाईल. 30 तेव्हा मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याचे िचन्ह आकाशात
िदसेल. तेव्हा जगातील सवर् वंश आपले ऊर बडवून घेतील. मनुष्याच्या
पुत्राला आकाशांतल्या मेघांवर आरूढ होऊन सामथ्यार्ने आिण मोठ्या
गौरवाने येताना पाहतील. 31मनुष्याचा पुत्र कण्यार्च्या मोठ्या नादात
आपले देवदतू पृथ्वीभोवती पाठवून देईल. ते पृथ्वीच्या चारही
कोपऱ्यातून, आकाशाच्या एका सीमेपासून दसुऱ्या सीमेपयर्ंत
िनवडलेल्यांना गोळा करतील.

जागृतीचीजागृतीची आवश्यकताआवश्यकता

32अिंजराच्या झाडापासून िशका अिंजराच्या झाडाच्या फांद्या जेव्हा
िहरव्या आिण कोवळ्या असतात आिण पाने फुटू लागतात तेव्हा
उन्हाळा जवळ आला हे तुम्हास कळते. 33 त्याचप्रमाणे तुम्ही या सवर्
गोष्टी पाहाल तेव्हा हे जाणा की, तो दरवाजाजवळ आहे. 34मी तुम्हास
खर ेसांगतो, या सवर् गोष्टी पूणर् होईपयर्ंत ही िपढी नाहीशी होणार नाही.
35आकाश आिण पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने कधीही नष्ट
होणार नाहीत. 36पण त्या िदवसािवषयी आिण त्या घटकेिवषयी
िपत्यिशवाय कोणीही काही जाणत नाही. स्वगार्तील देवदतूही जाणत
नाही िंकवा खदु्द पुत्रही जाणत नाही. 37नोहाच्या काळी घडले तसे
मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्या वेळेसही होईल. 38 तेव्हा जसे महापूर
येण्याअगोदर लोक खातपीत होते. लोक लग्न करीत होते. लग्न करून देत
होते. नोहा तारवात जाईपयर्ंत लोक या गोष्टी करीत होते. 39आिण
महापूर येऊन त्यांना घेऊन गेला तोपयर्ंत त्यांना कळल नाही. तसच
मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल. 40दोघे जण शेतात एकत्र काम करत
असतील तर त्यातला एकजण वर घेतला जाईल आिण दसुरा तेथेच
राहील. 41दोन िस्त्रया जात्यावर दळीत असतील तर त्या दोघीतील एक
वर घेतली जाईल आिण दसुरी तेथेच राहील. 42 म्हणून तुम्ही जागृत
असा, कारण तुम्हास माहीत नाही की कोणत्या िदवशी तुमचा प्रभू 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. 44या कारणासाठी तुम्हीसुद्धा तयार
असले पािहजे. जेव्हा तुम्हास अपेक्षा नसेल तेव्हा मनुष्याचा पुत्र येईल.

िवश्वासूिवश्वास ूदासदास वव ददुषु्टष्ट दासदास यांचायांचा दृष्टांतदृष्टांत

45तर ज्याला त्याच्या धन्याने आपल्या पिरवाराला, त्यांना त्याचे
अन्न वेळेवर द्याव म्हणून नेमल आहे तो िवश्वासू आिण िवचारी दास कोण
आहे? 46जो दास त्याच्या धन्याला तो येईल तेव्हा तसे करताना
आढळेल तो धन्य आहे! 47मी तुम्हास खर ेसांगतो की, मालक आपल्या
सवर् मालमत्तेवर त्या चाकराची नेमणूक करील. 48पण जर तो दषु्ट दास
आपल्या मनात अस म्हणेल की, माझा धनी िवलबं करीत आहे, 49तो
चाकर इतर चाकरांना मारहाण करील आिण आपल्यासारख्या
लोकांबरोबर जेवण करील आिण दारू िपऊन मस्त होईल. 50आिण तो
चाकर तयारीत नसेल तेव्हा मालक येईल. 51मग मालक त्या चाकराचे
तुकडे करील. त्या चाकराला मालक ढोंगी लोकांबरोबर राहायला
पाठवील आिण त्यािठकाणी रडणे व दात खाणे चालेल.

दहादहा ककुुमारीचामारीचा दृष्टांतदृष्टांत

तेव्हा त्यािदवसात स्वगार्चे राज्य दहा कुमारींसारखे असेल,
त्यांनी त्यांचे िदवे घेतले व वराला भेटण्यास गेल्या.
2 त्यांच्यातल्या पाच मूखर् होत्या आिण पाच शहाण्या होत्या.

3मूखर् कुमारींनी आपले िदवे घेतले, पण िदव्यासाठी तेल घेतले नाही.
4शहाण्या कुमारींनी िदव्याबरोबर आपल्या भांड्यात तेल घेतले.
5आता वराला उशीर झाल्याने त्या सवार्ंना डुलक्या लागल्या व त्या
झोपी गेल्या 6मध्यरात्री कोणीतरी घोषणा केली, वर येत आहे! बाहेर
जाऊन त्यास भेटा!

7सवर् कुमािरका जाग्या झाल्या आिण त्यांनी आपले िदवे तयार केले.
8 तेव्हा मूखर् शहाण्यांना म्हणाल्या, तुमच्या तेलातून आम्हास द्या. आमचे
िदवे िवझत आहेत. 9पण शहाण्यांनी उतर देऊन म्हणले ते तुम्हास
आिण आम्हास कदािचत पुरणार नाही; त्यापेक्षा तुम्ही िवकणाऱ्यांकडे जा
आिण तुमच्यासाठी िवकत घ्या. 10 त्या तेल िवकत घ्यायला गेल्या
तेव्हा वर आला. तेव्हा ज्या तयार होत्या त्या मेजवानीसाठी
त्याच्याबरोबर आत गेल्या. मग दरवाजा बदं झाला. 11नतंर दसुऱ्या
कुमारींकाही आल्या आिण म्हणाल्या, प्रभूजी प्रभूजी आमच्यासाठी
दरवाजा उघडा 12पण त्यांने उत्तर देऊन म्हटले, मी तुम्हास खरे
सांगतो मी तुम्हास ओळखत नाही. 13 म्हणून नेहमी तयार असा, कारण
मनुष्याचा पुत्र कधी येणार तो िदवस व ती वेळ तुम्हास माहीत नाही.

रूपयांचारूपयांचा दृष्टांतदृष्टांत

14कारण हे दरूदेशी जाणाऱ्या मनुष्यासारखे आहे, ज्याने प्रवासास
जाण्याअगोदर आपल्या चाकरांना बोलावून आपली मालमत्ता त्यांच्या
हाती िदली. 15 त्यांच्यातील एकाला त्याने पाच हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थलै्या, दसुऱ्याला त्याने दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या
थलै्या आिण ितसऱ्याला त्याने एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या
िदल्या. प्रत्येकाला त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे त्याने पसेै िदले. मग तो
आपल्या प्रवासास गेला. 16ज्याला पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या
थलै्या िदल्या होत्या त्याने त्याप्रमाणे काम करायला सुरूवात केली
आिण आणखी पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या त्याने
िमळिवल्या. 17 त्याचप्रमाणे, ज्याला दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या
थलै्या िमळाल्या होत्या त्याने आणखी दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या
थलै्या कमिवल्या. 18पण ज्याला एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या
थलै्या िमळाल्या होत्या, त्याने जिमनीत एक खड्डा खोदला आिण
मालकाचे नाणे त्यामध्ये लपवले. 19बराच काळ लोटल्यानतंर त्या
चाकरांचा मालक आला व त्याने त्यांचा िहशोब घ्यायला सुरुवात केली.
20ज्याला पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या िमळाल्या होत्या,
त्याने मालकाकडे आणखी पाच हजार आणून िदल्या, तो म्हणाला,
मालक, तुम्ही िदलेल्या नाण्यांवर मी आणखी पाच हजार नाणी
िमळिवली. 21 त्याचा मालक म्हणाला, शाब्बास, चांगल्या आिण िवश्वासू
दासा, तू भरवंसा ठेवण्यायोग्य चाकर आहेस, तू थोड्या नाण्यांिवषयी
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इमानीपणे वागलास, म्हणून मी पुष्कळावर तुझी नेमणूक करीन. आत जा
आिण आपल्या मालकाच्या आनदंात सहभागी हो! 22नतंर ज्या
मनुष्यास दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या िमळाल्या होत्या, तो
मालकाकडे आला आिण म्हणाला, मालक, तुम्ही मला दोन हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या िदल्या होत्या त्यापासून मी आणखी दोन
हजार कमवल्या आहेत. 23मालक म्हणाला, शाब्बास, चांगल्या आिण
िवश्वासू दासा, तू भरवंसा ठेवण्यायोग्य चाकर आहेस, तू थोड्या
नाण्यांिवषयी इमानीपणे वागलास, म्हणून मी पुष्कळावर तुझी नेमणूक
करीन. आत जा आिण आपल्या मालकाच्या आनदंात सहभागी हो!
24नतंर ज्याला एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या िमळाल्या
होत्या, तो मालकाकडे आला व म्हणाला, मालक, मला माहीत होते की
आपण एक कठीण िशस्तीचे मनुष्य आहात. जेथे पेरणी केली नाही तेथे
तुम्ही कापणी करता आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेता. 25मला
आपली भीती होती. म्हणून मी जाऊन तुमच्या एक हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थलै्या जिमनीत लपवून ठेवल्या. हे घ्या! हे तुमच्याच आहेत!
26मालकाने उत्तर िदले, अर ेवाईट आिण आळशी चाकरा मी जेथे पेरणी
केली नाही तेथे कापणी करतो आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेतो,
हे तुला माहीत होते. 27तर तू माझी नाणी सावकाराकडे ठेवायचे होतेस
म्हणजे मी घरी आल्यावर मला ते व्याजासिहत िमळाले असते.
28 म्हणून मालकाने दसुऱ्या चाकरांना सांिगतले, याच्याजवळच्या एक
हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या घ्या आिण ज्याच्याजवळ दहा हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थलै्या आहेत त्यास द्या. 29कारण आपल्याकडे
जे आहे, त्याचा वापर करणाऱ्याला आणखी देण्यात येईल आिण त्यास
भरपूर होईल, पण जो आपल्याजवळ असलेल्याचा उपयोग करीत नाही
त्याच्याजवळ जे काही असेल ते सवर् त्याजपासून काढून घेण्यात येईल.
30नतंर मालक म्हणाला, त्या िनकामी चाकराला बाहेरच्या अधंारात
टाक. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल, मनुष्याचा पुत्र सवार्ंचा न्याय
करील.

न्यायाचान्यायाचा िदवसिदवस

31मनुष्याचा पुत्र जेव्हा त्याच्या स्वगीर्य गौरवाने आपल्या देवदतूांसह
येईल तेव्हा तो त्याच्या गौरवी राजासनावर बसेल. 32मग सवर्ं राष्ट्र े
त्याच्यासमोर एकत्र जमतील. त्यांना तो एकमेकांपासून िवभक्त करील.
ज्याप्रमाणे मेंढपाळ मेंढर ेशेरडांपासून वेगळी करतो. 33तो मेंढरांना
आपल्या उजवीकडे बसवील पण शेरडांना तो डावीकडे बसवील. 34मग
राजा जे त्याच्या उजवीकडे आहेत त्यांना म्हणेल, या, जे तुम्ही माझ्या
िपत्याचे धन्यवािदत आहात! हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून
तुमच्यासाठी तयार केले आहे त्या राज्याचे वतनदार व्हा. 35 हे तुमचे
राज्य आहे कारण जेव्हा मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला िदले.
मी तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास िदले. मी परका होतो
आिण तुम्ही मला आत घेतले 36मी उघडा होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे
िदलेत. मी आजारी होतो, तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतलीत. मी
तुरंूगात होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे आलात. 37मग जे नीितमान
आहेत ते उत्तर देतील, प्रभू आम्ही तुला केव्हा भुकेला व तहानेला
पािहला आिण तुला खायला आिण प्यायला िदले? 38आम्ही तुला परका
म्हणून कधी पािहले आिण तुला आत घेतले िंकवा आम्ही तुला केव्हा
उघडे पािहले व कपडे िदले? 39आिण तू आजारी असताना आम्ही तुला
कधी भेटायला आलो? िंकवा तुरंूगात असताना कधी तुझ्याकडे आलो?
40मग राजा त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हास खर ेसांगतो येथे असलेल्या
माझ्या बांधवातील अगदी लहानातील एकाला तुम्ही केले, तर ते तुम्ही
मलाच केले. 41मग राजा आपल्या डाव्या बाजूच्यांना म्हणेल,
माझ्यापासून दरू जा, तुम्ही शािपत आहात, सावर्कािलक अग्नीत जा, हा
अग्नी सतैान व त्याच्या दतूांसाठी तयार केला आहे. 42ही तुमची िशक्षा
आहे कारण मी भुकेला होतो पण तुम्ही मला काही खायला िदले नाही,
मी तहानेला होतो पण तुम्ही मला काही प्यावयास िदले नाही. 43मी
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. 44मग ते लोकसुद्धा त्यास उत्तर देतील,
प्रभू आम्ही कधी तुला उपाशी अगर तहानेले पािहले िंकवा प्रवासी म्हणून

कधी पािहले? िंकवा वस्त्रहीन, आजारी िंकवा तुरंूगात कधी पािहले
आिण तुला मदत केली नाही? 45मग राजा त्यांना उत्तर देईल, मी
तुम्हास खर ेसांगतोः माझ्या अनुयायांतील लहानातील लहानाला काही
करण्याचे जेव्हा जेव्हा तुम्ही नाकारले, तेव्हा तेव्हा ते तुम्ही मला
करण्याचे नाकारले. 46 “मग ते अनीितमान लोक सावर्कािलक िशक्षा
भोगण्यास जातील, पण नीितमान सावर्कािलक जीवन उपभोगण्यास
जातील.”

ययेेशूलाशूला ठारठार मारण्याचामारण्याचा कटकट

मग येशूने ही सवर् वचने सांगण्याचे संपिवल्यानतंर तो
आपल्या िशष्यांना म्हणाला, 2 “दोन िदवसानी वल्हांडणाचा
सण आहे हे तुम्हास माहीत आहे आिण मनुष्याचा पुत्र

वधस्तभंावर िखळून िजवे मारला जाण्यासाठी धरून िदला जाईल.”
3मग मुख्य याजक लोक आिण वडीलवगर्, महायाजकाच्या महलात

जमले. मुख्य याजकाचे नाव कयफा होते. 4सभेत त्यांनी िमळून मसलत
केली की, येशूला कपटाने अटक करून आिण िजवे मारावे. 5तरीही ते
म्हणत होते, “सणाच्या िदवसात नको, नाही तर लोकांमध्ये दगंा होईल.”

बबेेथानीथानी ययेेथथेे ययेेशूलाशूला करण्यातकरण्यात आलआलेेलाला ततैलैाभ्यलाभ्यंगंग

6 तेव्हा येशू बेथानी गावामध्ये िशमोन जो कुष्ठरोगी होता त्याच्या घरात
होता. 7 येशू तेथे असताना एक स्त्री त्याच्याकडे आली. अितमोलवान
सुवािसक तेलाची अलाबास्त्र कुपी ितच्याजवळ होती आिण तो जेवणास
टेकून बसला असता ितने ते त्याच्या डोक्यावर ओतले. 8पण त्याच्या
िशष्यांनी ते पािहले, तेव्हा त्यांना राग आला. िशष्य िवचारू लागले, असा
नाश कश्याला? 9 ते पुष्कळ पशैांना िवकता आले असते आिण ते पसेै
गोरगिरबांना देता आले असते. 10पण येशूला ते काय म्हणत आहेत हे
माहीत होते, त्याने त्यांना िवचारले, “तुम्ही त्या स्त्रीला का त्रास देत
आहा? ितने माझ्यासाठी फार चांगले काम केले आहे. 11गरीब लोक
तुमच्याबरोबर नेहमीच असतील पण मी तुमच्याबरोबर नेहमी असणार
नाही. 12कारण ितने माझ्या शरीरावर हे सुवािसक तेल ओतले ते मला
पुरण्याच्या तयारीसाठी िहने केले. 13मी तुम्हास खर ेसांगतो, सवर्
जगात, जेथे सुवातार् गाजवली जाईल तेथे तेथे या स्त्रीने जे केले त्याचे
वणर्न ितची आठवण म्हणून सांगण्यात येईल.”

यहयहूूदाचीदाची िफतुरीिफतुरी

14बारा िशष्यांपकैी एक यहूदा इस्कायोर्त मुख्य याजकांकडे गेला.
15यहूदा म्हणाला, “मी येशूला धरून तुमच्या हाती िदले तर तुम्ही मला
काय द्याल?” तेव्हा त्यांनी त्यास चांदीची तीस नाणी िदली.
16 तेव्हापासून यहूदा येशूला धरून देण्याच्या संधीची वाट पाहू लागला.

शशेेवटलवटलेे भोजनभोजन

17 बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी येशूचे िशष्य
त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, “आम्ही आपल्यासाठी वल्हांडणाचे जेवण
कोठे करावे अशी आपली इच्छा आहे?” 18 येशू म्हणाला, “तुम्ही नगरात
अमुक मनुष्याकडे जा; आिण त्यास सांगा, ‘गुरूजी म्हणतात, माझी वेळ
जवळ आली आहे. तुझ्या घरी मी माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण साजरा
करणार आहे’ 19 येशूने जे सांिगतले होते ते त्याच्या िशष्यांनी केले आिण
त्यांनी वल्हांडण सणाचे जेवण तयार केले.”

20संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या िशष्यांबरोबर जेवावयास
बसला. 21 जेवण करीत असता येशू म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो
तुमच्यातला एकजण माझा िवश्वासघात करील.” 22 ते खूप दःुखी झाले
आिण त्यांच्यातील प्रत्येकजण त्यास िवचारु लागला, प्रभूजी, तो मी तर
नाही? 23मग येशूने उत्तर िदले, “ज्याने माझ्याबरोबर ताटात हात
घातला तोच माझा िवश्वासघात करील. 24जसे मनुष्याच्या पुत्रािवषयी
पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे, तसा तो जातो खरा; पण जो त्याचा
िवश्वासघात करतो त्यास िधक्कार असो! तो मनुष्य जर जन्मला नसता
तर त्याच्यासाठी ते बर ेझाले असते.” 25मग यहूदा, जो त्याचा
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िवश्वासघात करणार होता, तो येशूकडे वळून म्हणाला, “रब्बी, तो मी
आहे का?” येशू त्यास म्हणाला, “तू म्हणालास, तसेच आहे.”

26 ते जेवण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. ितच्याबद्दल देवाचे
उपकार मानले आिण ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या िशष्यांना
िदली. तो म्हणाला, “घ्या, खा. हे माझे शरीर आहे.” 27नतंर येशूने
प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार मानले आिण तो त्यांना िदला.
येशू म्हणाला, “तुम्ही सवार्ंनी यांतील प्यावे. 28कारण हे माझे कराराचे
रक्त आहे. हे पापांच्या क्षमेसाठी पुष्कळांकिरता ओतले जात आहे.
29परतंु मी तुम्हास सांगतो की, मी आपल्या िपत्याच्या राज्यांत
तुम्हाबरोबर नवा द्राक्षारस िपईन त्या िदवसापयर्ंत द्राक्षवेलाचा हा उपज
मी िपणारच नाही.”

िशष्यिशष्य आपल्यालाआपल्याला सोडसोडूूनन जातीलजातील याबाबतयाबाबत ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

30मग त्यांनी एक स्त्रोत्रगीत गाईल्यावर ते जतैूनाच्या डोंगरावर िनघून
गेले. 31 येशूने सांिगतले, “आज रात्री माझ्यामुळे, तुम्ही सवर् अडखळाल;
कारण असे िलिहले आहे की,
‘मी मेंढपाळाचा वध करीन,
कळपातील मेंढरांची दाणादाण होईल.’

32पण मी मरणातून उठल्यानतंर, तुमच्या अगोदर गालील प्रांतात
जाईन.” 33उत्तर देताना पेत्र म्हणाला, “इतर सवर् जरी आपणािवषयी
अडखळले तरी मी कधीही अडखळणार नाही.” 34 येशू त्यास म्हणाला,
“मी तुला खर ेसांगतो आज रात्री कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू तीन वेळा मला
नाकारशील.” 35 पेत्र म्हणाला, “मला तुझ्याबरोबर मरावे लागले तरी मी
तुला नाकारणार नाही.” आिण इतर िशष्यसुद्धा तसेच म्हणाले.

गगेेथशथशेेमानमानेे बागबागेेतत ययेेशशूू
36नतंर गेथशेमाने नावाच्या जागी येशू आपल्या िशष्यांसह गेला. येशू

त्यांना म्हणाला, “मी थोडा पुढे जाऊन प्राथर्ना करीपयर्ंत येथेच थांबा.”
37 येशूने पेत्र आिण जब्दीचे दोन पुत्र यांना आपल्याबरोबर यायला
सांिगतले. यानतंर येशू मनातून फार दःुखी व कासावीस होऊ लागला.
38 येशू पेत्राला व जब्दीच्या दोघा पुत्रांना म्हणाला, “माझा जीव फार
दःुखीत व मरणप्राय झाला आहे. येथे थांबा व माझ्याबरोबर जागे राहा.”
39तो थोडे अतंर पुढे गेला आिण जिमनीवर ओणवून प्राथर्ना करू
लागला, “हे माझ्या िपत्या, शक्य झाले तर हा दःुखाचा प्याला
माझ्यापुढून जाऊ दे, तथािप, माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या
इच्छेप्रमाणे होऊ दे.” 40मग तो िशष्यांकडे परत गेला तेव्हा ते झोपी गेले
आहेत असे त्यास आढळले. येशू पेत्राला म्हणाला, “तुम्हा लोकांस
माझ्याबरोबर एखादा तासही जागे राहता येत नाही काय? 41तुम्ही
परीके्षत पडू नये म्हणून जागे राहा आिण प्राथर्ना करीत राहा. आत्मा
खरोखर उत्सुक आहे खरा पण देह अशक्त आहे.” 42नतंर दसुऱ्यांदा
जाऊन येशू प्राथर्ना करू लागला, “हे माझ्या िपत्या, जर दःुखाचा हा
प्याला मी प्याल्यािशवाय टळून जात नाही तर तुझी इच्छा असेल तसे
होवो.” 43नतंर येशू िशष्यांकडे परत गेला तेव्हा त्यास आढळून आले
की, त्यांचे डोळे जड झाले होते व ते झोपी गेले आहेत कारण जागे राहणे
त्यांना शक्य होत नव्हते. 44नतंर येशू िशष्यांना पुन्हा सोडून तसाच पुढे
गेला आिण ितसऱ्या वेळी प्राथर्ना करताना त्याने पुन्हा तेच शब्द बोलून
प्राथर्ना केली. 45यानतंर येशू परत िशष्याकडे गेला आिण त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही अजून झोप आिण िवसावाच घेत आहात का? पाहा!
मनुष्याचा पुत्र पापी लोकांच्या हाती धरून िदला जात आहे. 46उठा,
चला. पाहा, मला धरून देणारा जवळ आला आहे.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक

47 येशू हे बोलत असतानाच बारा जणांपकैी एक जो यहूदा, तो तेथे
आला. त्याच्याबरोबर बरचे लोक होते. मुख्य याजक लोक आिण
वडीलजन यांनी त्यांना पाठवले होते. ते लोक तलवारी व सोटे घेऊन
आले होते. 48आिण त्यास धरून देणार्याने त्यांना खूण देऊन म्हणले
होते की, मी ज्याचे चंुबन घेईन तोच तो आहे, त्यास तुम्ही धरा, 49मग
यहूदा येशूकडे गेला आिण म्हणाला, “रब्बी,” आिण यहूदाने येशूचे चंुबन
घेतले. 50 येशू त्यास म्हणाला, “िमत्रा, जे करण्यास आलास ते कर” मग

ते येशूकडे आले. त्यांनी येशूवर हात टाकले व त्यास धरले. 51 हे
झाल्यावर येशूबरोबर असलेल्या एका अनुयायाने तलवारीला हात
घातला आिण ती उपसली. त्याने महायाजकाच्या सेवकाचा कान
कापला. 52 येशू त्या मनुष्यास म्हणाला, “तू आपली तलवार म्यानात
ठेव. जे तलवारीचा वापर करतात ते तलवारीनेच मरतात. 53मी माझ्या
िपत्याला सांिगतले तर तो देवदतूांच्या सहा हजार सनै्याची एक अशा
बारा पेक्षा अिधक पलटणी पाठवील, हे तुम्हास कळत नाही काय?
54परतंु हे अशाच रीतीने झाले पािहले असा जो शास्त्रलेख आहे तो
कसा काय पूणर् होईल?” 55यानतंर 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
परमेश्वराच्या भवनात िशक्षण देत असता तुम्ही मला धरले नाही. 56परतंु
या सवर् गोष्टी अशासाठी झाल्या आहेत की, संदेष्ट्यांनी जे िलिहले होते
ते पूणर् व्हावे.” नतंर येशूचे सवर् िशष्य त्यास सोडून पळून गेले.

मुख्यमुख्य याजकांपुढयाजकांपुढेे ययेेशूचीशूची चौकशीचौकशी

57 त्या लोकांनी येशूला धरले, त्यांनी त्यास महायाजक कयफा याच्या
घरी नेले. तेथे िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडीलजन एकत्र जमले होते.
58 पेत्र काही अतंर ठेवून येशूच्या मागे चालला होता. पेत्र येशूच्या मागे
महायाजकाच्या आवारापयर्ंत गेला आिण जाऊन शेकत बसला, काय
होते ते पाहण्यासाठी कामदारांसोबत बसला. 59 येशूला मरणदडं द्यावा
म्हणून मुख्य याजक लोक आिण सवर् यहूदी अिधकारी सभा
त्याच्यािवरुध्द काही खोटे दोषारोप करता येईल काय याचा प्रयत्न करू
लागले. खोटी साक्ष देणार ेलोक सापडतात काय याचा शोध घेऊ
लागले. 60पुष्कळ खोटे साक्षीपुढे 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 भवन मी पाडू शकतो आिण ते तीन िदवसात
पुन्हा बांधू शकतो.” 62 तेव्हा महायाजक उठून येशूला म्हणाला, “हे लोक
तुझ्यािवरुद्ध साक्ष देत आहेत, तुझ्यिवरूद्ध जे आरोप आहेत, त्यािवषयी
तुला काही सांगायचे आहे का? हे सवर् खर ेसांगत आहेत काय?” 63पण
येशूने काहीच उत्तर िदले नाही. परत एकदा महायाजक 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 तुम्हास सांगतोः यापुढे
मनुष्याच्या पुत्राला तुम्ही सामथ्यार्च्या उजवीकडे बसलेले व
आकाशातून येताना पाहाल.” 65 जेव्हा महायाजकाने हे ऐकले, तेव्हा तो
फार संतापला. आपले कपडे फाडून तो म्हणाला, “याने देवािवरूद्ध िंनदा
केली आहे! आम्हास आणखी साक्षीदारांची गरज रािहली नाही. याला
देवाची िंनदा करताना तुम्ही ऐकले! 66तुम्हास काय वाटते?” यहूद्यांनी
उत्तर िदले, “तो अपराधी आहे आिण त्यास मरण पावलेच पािहजे.”
67 तेव्हा ते त्याच्यावर थंुकले, त्यांनी त्यास मारले. दसुऱ्यांनी चपराका
मारल्या. 68 ते म्हणाले, “िख्रस्ता आमच्यासाठी भिवष्य सांग! तुला
कोणी मारले?”

पपेेत्रत्र ययेेशूचाशूचा नाकारनाकार करतोकरतो

69यावेळी पेत्र वाड्याच्या अगंणात बसला होता. महायाजकाच्या
दासीपकैी एक दासी पेत्राकडे आली. ती म्हणाली, “तू सुद्धा गालील
प्रांताच्या येशूबरोबर होतास.” 70पण पेत्राने सवार्ंसमोर ते नाकारले. तो
म्हणाला, “तू काय म्हणतेस ते मला माहीत नाही.” 71मग तो अगंणातून
िनघून फाटकापाशी गेला. फाटकाजवळ दसुऱ्या एका दासीने त्यास
पािहले. ती तेथे असलेल्या लोकांस म्हणाली, “नासरथेकर येशूबरोबर हा
होता.” 72पुन्हा एकदा पेत्र शपथ घेऊन येशूला नाकारून, म्हणाला, “मी
त्यास ओळखत नाही!” 73काही क्षणानतंर तेथे असलेले लोक पेत्राकडे
वळाले आिण त्यास म्हणाले, “तू खरोखर येशूच्या िशष्यांपकैी एक
आहेस, हे आम्हास माहीत आहे, तुझ्या बोलण्यावरून हे आम्हास स्पष्ट
िदसून येते.” 74मग 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 आरवला. 75नतंर येशू काय म्हणाला
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होता हे पेत्राला आठवले, “कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू मला तीन वेळा
नाकारशील.” यानतंर पेत्र तेथून बाहेर िनघून गेला आिण मोठ्या दःुखाने
रडला.

रोमीरोमी सुभसुभेेदारदार िपलातिपलात याच्यासमोरयाच्यासमोर ययेेशशूू

जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा सवर् मुख्य याजक लोक व
वडीलजन यांनी येशूिवरूद्ध कट केला आिण कशा प्रकारे
येशूला ठार मारायचे याचा िवचार केला. 2 त्यांनी येशूला

साखळदडंानी बांधून दरू नेले व शाषक िपलाताच्या स्वाधीन केले.

यहयहूूदाचादाचा मृत्यमृत्युु
3 तेव्हा येशू दडंास पात्र ठरवण्यात आला असे पाहून त्यास शत्रूच्या

हाती देणारा यहूदा पस्तावला, म्हणून त्याने चांदीची तीस नाणी घेऊन
मुख्य याजक लोक व विडलांकडे परत आला. 4तो म्हणाला, “मी िनदोर्ष
रक्ताला धरून देऊन पाप केले आहे” यहूदी पुढाऱ्यांनी उत्तर िदले,
“आम्हास त्याचे काय? तो तुझा प्रश्न आहे!” 5 तेव्हा यहूदाने ती चांदीची
नाणी परमेश्वराच्या भवनात फेकून िदली आिण तो गेला. मग बाहेर
जाऊन त्याने स्वतःला गळफास लावून घेतला. 6मुख्य याजकांनी
चांदीची ती तीस नाणी घेतली आिण ते म्हणाले, “हे पसेै परमेश्वराच्या
भवनाच्या खिजन्यात ठेवता येणार नाहीत. हे आमच्या िनयमांिवरूद्ध
आहे, कारण ते पसेै कोणाला तरी िजवे मारण्यासाठी िदले होते.” 7 तेव्हा
त्यांनी मसलत घेतली आिण त्यातून परक्यांना पुरायला कंुभाराचे शेत
नावाची जागा िवकत घेतली. 8 त्यामुळे आजही त्या जागेला रक्ताचे शेत
असे म्हणतात. 9 तेव्हा ियमर्या संदेष्ट्याच्याद्वार ेजे सांिगतले होते ते पूणर्
झाले त्याने म्हणले आहे की, “आिण इस्राएलाच्या काही वंशजांनी ज्याचे
मोल ठरवले होते, त्याचे मोल ते तीस शेकेल, त्यांनी घेतले. 10मला प्रभू
परमेश्वराने आज्ञा िदल्यानुसार चांदीच्या त्या तीस नाण्यांनी त्यांनी ते
कंुभाराच्या शेतासाठी िदले.”

ययेेशूचीशूची चौकशीचौकशी

11मग राज्यपाल िपलातापुढे येशू उभा रािहला तेव्हा िपलाताने त्यास
प्रश्न िवचारले. तो म्हणाला, “तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय?” येशूने
उत्तर िदले, “होय, मी आहे, जसे तुम्ही म्हणता.” 12पण जेव्हा मुख्य
याजकांनी व विडलांनी त्याच्यावर दोषारोप केले, तेव्हा तो गप्प बसला.
13 म्हणून िपलात येशूला म्हणाला, “हे लोक तुझ्यावर जो दोषारोप ठेवत
आहेत तो तू ऐकत आहेस ना? तर मग तू का उत्तर देत नाहीस?”
14परतंु येशूने िपलाताला काहीही उत्तर िदले नाही आिण िपलात
आश्चयर्चिकत झाला.

15वल्हांडण सणािनिमत्त दरवषीर् लोकांसाठी राज्यपालाने त्यांच्या
िनवडीप्रमाणे तुरंूगातून एकाला सोडण्याची प्रथा होती. 16 तेव्हा तेथे
एक बरब्बा नावाचा कुप्रिसद्ध कैदी होता. 17 म्हणून जेव्हा लोक जमले,
तेव्हा िपलाताने त्यांना िवचारले, “तुमच्यासाठी मी कोणाला सोडावे अशी
तुमची इच्छा आहे? बरब्बाला की ज्याला िख्रस्त म्हणतात त्या येशूला?”
18कारण त्यास कळले होते की, त्यांनी त्यास मत्सराने धरून िदले होते.
19तो न्यायासनावर बसला असतानाच त्याच्या पत्नीने त्यास एक
िनरोप पाठवून कळवले, “या मनुष्यािवषयी सावध राहा; कारण तो दोषी
नाही. त्याच्यामुळे स्वप्नात मला आज िदवसभर फार दःुखसहन करावे
लागले आहे.” 20पण िपलाताने बरब्बाला सोडून द्यावे व येशूला िजवे
मारावे अशी मागणी लोकांनी करावी म्हणून मुख्य याजकांनी व
वडीलजनांनी लोकसमुदायाचे मन वळवले. 21 राज्यपालाने त्यांना
िवचारले, “मी या दोघांतून तुमच्यासाठी कोणाला सोडून द्यावे अशी
तुमची इच्छा आहे?” लोकांनी उत्तर िदले, “बरब्बाला.” 22 िपलाताने
िवचारले, “मग ज्याला िख्रस्त म्हणतात त्या येशूचे मी काय करावे?” सवर्
लोक ओरडून म्हणाले, “त्याला वधस्तभंावर िखळून मारून टाका!”
23आिण तो म्हणाला, “का? त्याने काय अपराध केला आहे?” परतंु सवर्
लोक मोठ्याने ओरडून म्हणू लागले, “त्याला वधस्तभंावर िखळा!”
24लोकांच्या पुढे आपले काही चालत नाही हे िपलाताने पािहले. पण
उलट लोक अिधक अशांत होऊ लागले होते, तेव्हा त्याने पाणी घेतले
आिण लोकांच्या समोर आपले हात धुतले व म्हटले, “या नीितमान

मनुष्याच्या रक्तािवषयी मी िनदोर्ष आहे. तुमचे तुम्हीच पहा.” 25सवर्
लोक म्हणू लागले, “त्याच्या रक्तपाताचा दोष आमच्यावर आिण आमच्या
मुलाबाळांवर असो.” 26मग िपलाताने बरब्बाला सोडून िदले. पण येशूला
चाबकाचे फटके मारले व त्यास वधस्तभंावर िखळून मारावे म्हणून
त्याच्याहाती सोपवून िदले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळतातिखळतात

27नतंर िपलाताचे िशपाई येशूला राज्यपालाच्या वाड्यात घेऊन
आले आिण त्यांनी त्याच्यासाठी सगळी िशपायांची तुकडी जमवली.
28 त्यांनी त्याचे कपडे काढून व त्यास एक िकरिमजी झगा घातला.
29मग एक काट्यांचा मुकुट तयार करून तो त्याच्या डोक्यावर ठेवला.
तसेच त्यांनी त्याच्या उजव्या हातात एक वेत िदला. मग िशपाई
त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याची थट्टा करून म्हणू लागले, “यहूद्यांचा राजा
िचरायू होवो!” 30आिण िशपाई त्याच्यावर थंुकले. त्याच्या हातातील
त्यांनी तो वेत घेऊन त्याच्या डोक्यावर मारले. 31 येशूची थट्टा करण्याचे
संपिवल्यावर त्यांनी त्याचा झगा काढून घेतला आिण त्याचे कपडे त्यास
घातले. मग ते त्यास वधस्तभंावर िखळायला घेऊन गेले.

32 ते बाहेर जात असता त्यांना एक िशमोन कुरनेकर नावाचा मनुष्य
भेटला. त्यांनी त्यास धरून त्याचा वधस्तभं वाहायला लावले. 33 जेव्हा
ते गुलगुथा (“म्हणजे कवटीची जागा”) नावाच्या िठकाणी आले. 34 तेव्हा
त्यांनी त्यास िपत्तिमिश्रत द्राक्षारस प्यायला िदला. त्याने तो चाखला.
पण िपण्यास नकार िदला. 35 त्यांनी त्यास वधस्तभंावर िखळले. नतंर
त्यांनी िचठ्ठ्या टाकून येशूचे कपडे आपसात वाटून घेतले. 36 िशपाई
तेथे बसून येशूवर पहारा देऊ लागले. 37आिण “हा यहूद्यांचा राजा येशू
आहे” असे िलिहलेले आरोपपत्रक डोक्याच्या वरच्या बाजूला लावले.
38दोघां चोरांना, एकाला उजवीकडे आिण एकाला डावीकडे असे
त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर िखळण्यात आले. 39 जे जवळून जात होते
ते आपली डोकी हलवून त्याची िंनदा करून 40 म्हणू लागले, हे
परमेश्वराचे भवन मोडून तीन िदवसात परत उभारणाऱ्या, स्वतःला वाचव
जर तू देवाचा पुत्र असलास तर वधस्तभंावरून खाली ये. 41तसेच
मुख्य याजकांसह, िनयमशास्त्र िशक्षक व वडीलासह इतरांसारखी त्याची
चेष्टा करीत म्हणाले, 42याने दसुऱ्यांना वाचवले, परतंु तो स्वतःला
वाचवू शकत नाही. हा इस्राएलाचा राजा आहे. असेल, त्याने
वधस्तभंावरून खाली यावे आिण मग आम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठेवू.
43तो देवावर िवश्वास ठेवतो, देवाला तो पािहजे असेल तर त्याने त्यास
वाचवावे कारण तो म्हणत होता, मी देवाचा पुत्र आहे. 44तसेच
त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर िखळलेले चोर त्यांनीही त्याची तशीच िंनदा
केली.

ययेेशूचशूचेे पुनरुत्थानपुनरुत्थान

45मग दपुारी बारा वाजेपासून ते तीन वाजेपयर्ंत सवर् देशभर अधंार
पडला होता. 46सुमार ेनवव्या ताशी, येशू मोठ्या आवाजात ओरडून
म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा सबखथनी?” याचा अथर् “माझ्या देवा,
माझ्या देवा, तू माझा त्याग का केलास?” 47 जे लोक तेथे उभे होते
त्यांनी हे ऐकून म्हटले, “तो एलीयाला बोलावत आहे.” 48 त्यांच्यातला
एक लगेच धावत गेला आिण बोळा घेऊन आंबेत बुडिवला आिण तो
वेताच्या टोकावर ठेवून त्यास प्यायला िदला. 49परतंु त्यांतील दसुरे
म्हणाले, “त्याला एकटे राहू द्या, एलीया येऊन त्यास वाचवतो काय, ते
आपण पाहू.” 50पुन्हा एकदा येशूने मोठ्याने आरोळी मारली आिण
त्याचा प्राण सोडला.

51पाहा, परमेश्वराच्या भवनातील पडदा वरपासून खालपयर्ंत दोन
भागात फाटला गेला, भूमी कापली, खडक फुटले. 52कबरी उघडल्या
आिण जे पिवत्रजन मरण पावले होते, ते उठवले गेले. 53 ते लोक
कबरींतून बाहेर पडले, येशूचे पुनरूत्थान झाल्यावर ते लोक पिवत्र
नगरीत गेले आिण अनेकांनी त्यांना पािहले. 54आता शतािधपतीने,
त्यांच्याबरोबर येशूवर जे िशपाई पहारा देत होते त्यांनी भूकंप व जे काही
घडले ते पािहले आिण ते फार भ्याले. ते म्हणाले, “हा खरोखर देवाचा
पुत्र होता.”
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55 तेथे बऱ्याच िस्त्रया काही अतंरावर उभ्या राहून हे पाहत होत्या.
येशूची सेवा करीत या िस्त्रया गालील प्रांताहून त्याच्या मागोमाग आल्या
होत्या. 56 त्यांच्यात मग्दालीया नगराची मरीया, याकोब व योसेफ यांची
आई मरीया आिण जब्दीचे पुत्र याकोब व योहान यांची आई या तेथे
होत्या.

ययेेशूचीशूची उत्तरिक्रयाउत्तरिक्रया

57संध्याकाळ झाल्यावर योसेफ नावाचा अिरमथाईचा, एक धनवान
मनुष्य तेथे आला. तो येशूचा अनुयायी होता. 58तो िपलाताकडे गेला
आिण त्याने येशूचे शरीर मािगतले. तेव्हा िपलाताने ते देण्याचा हुकूम
केला. 59नतंर योसेफाने ते शरीर घेतले आिण स्वच्छ तागाच्या
कपड्यात ते गंुडाळले. 60आिण ते एका खडकात खोदलेल्या नव्या
कबरते ठेवले. नतंर कबरचे्या तोंडावर एक मोठी धोंड लोटून ती कबर
बदं केली आिण तो िनघून गेला. 61मग्दालीया नगराची मरीया आिण
याकोब व योसेफ यांची आई मरीया कबरसेमोर बसल्या होत्या.

62 त्या िदवसास तयारीचा िदवस म्हणत असत, दसुऱ्या िदवशी मुख्य
याजक लोक व परूशी िपलाताकडे गेले. 63 ते म्हणाले, “साहेब,
आम्हास आठवण आहे की, तो लबाड िजवंत असताना असे म्हणाला
होता की, मी तीन िदवसानी परत जीवनात येईल (उठेन). 64 म्हणून
तीन िदवसापयर्ंत कबरवेर कडक पहारा ठेवण्याची आज्ञा करा. कारण
त्याचे िशष्य येऊन त्याचे शरीर चोरुन नेण्याचा प्रयत्न करतील. मग तो
मरणानतंर पुन्हा उठला असे लोकांस सांगतील. ही शेवटची फसवणूक
पिहल्यापेक्षा अिधक वाईट होईल.” 65 िपलात म्हणाला, “तुमच्याबरोबर
पहारा घ्या, 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.

ययेेशूचशूचेे पुनरुत्थानपुनरुत्थान

मग शब्बाथानतंर आठवड्याचा पिहला िदवस उजडतांच
पहाटेस मग्दालीया नगराची मरीया, याकोब व योसेफ यांची
आई मरीया कबर पाहावयास तेथे गेल्या 2 त्यावेळी पाहा,

तेथे मोठा भूकंप झाला. परमेश्वराचा दतू स्वगार्तून उतरून तेथे आला.
त्याने कबरचे्या तोंडावरची धोंड बाजूला लोटली व तो तीवर बसला.
3 त्याचे रूप चमकणाऱ्या िवजेसारखे व त्याचे कपडे बफार्सारखे शुभ्र
होते. 4पहारा करणार ेिशपाई खूप घाबरले, ते थरथर कापू लागले आिण

ते मरण पावलेल्या मनुष्यांसारखे झाले. 5 देवदतू त्या िस्त्रयांना म्हणाला,
“िभऊ नका, कारण मी जाणतो की, ज्याला वधस्तभंावर िखळले होते
त्या येशूला तुम्ही शोधत आहात. 6पण तो इथे नाही कारण तो म्हणाला
होता, त्याप्रमाणे त्यास मरणातून उठिवण्यात आले आहे. या आिण जेथे
त्यास ठेवले होते ती जागा पाहा. 7आता लवकर जा आिण त्याच्या
िशष्यांना सांगा, तो मरणातून उठला आहे आिण बघा, तो तुमच्यापुढे
गालील प्रांतात जात आहे आिण तुम्ही त्यास तेथे पाहाल. पाहा, मी
तुम्हास सांिगतले आहे.” 8 तेव्हा त्या िस्त्रया भयाने व मोठ्या आनदंाने
कबरजेवळून घाईने िनघाल्या व त्याच्या िशष्यांना हे वतर्मान
सांगण्यासाठी त्या धावत गेल्या. 9मग पाहा; येशू त्यांना भेटला आिण तो
त्यांना म्हणाला, “शांती असो.” त्या त्याच्याजवळ आल्या. त्यांनी त्याचे
पाय धरले आिण त्यास नमन केले. 10 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “िभऊ
नका, जा, माझ्या भावांना सांगा की त्यांनी गालील प्रांतात जावे. ते ितथे
मला पाहतील.”

11 त्या िस्त्रया िशष्यांना सांगण्यासाठी गेल्या. तेव्हा कबरवेरील
पहारकेरी िशपायांतील काहीजण नगरात गेले आिण त्यांनी घडलेले सवर्
मुख्य याजकांना सांिगतले. 12नतंर याजक जाऊन वडीलजनांना भेटले
आिण त्यांनी एक कट रचला. त्यांनी िशपायांना पुष्कळ पसेै देऊन असे
म्हणण्यास सांिगतले. 13 ते म्हणाले, “लोकांस असे सांगा की, आम्ही
रात्री झोपेत असताना येशूचे िशष्य आले आिण त्यांनी त्याचे शरीर चोरुन
नेले. 14 हे जर राज्यापालाच्या कानावर गेले तर आम्ही त्याच मन वळवू
देऊ आिण तुम्हास काही होऊ देणार नाही.” 15मग िशपायांनी पसेै
घेतले व याजकांनी सांिगतले तसे केले आिण ही गोष्ट यहूदी लोकात
आजवर बोलण्यात येते.

ययेेशूचशूचेे गालीलगालील प्रांतातप्रांतात प्रेिषतांसप्रेिषतांस दशदशर्र्नन
16पण अकरा िशष्य गालील प्रांतात येशूने त्यांना सांिगतलेल्या

डोंगरावर िनघून गेले. 17आिण त्यांनी त्यास बिघतले तेव्हा त्यांनी
त्याची उपासना केली. पण काहींना संशय आला. 18 तेव्हा येशू
त्यांच्याकडे 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. 20आिण जे काही मी तुम्हास िशकिवले आहे ते त्या
लोकांस पाळायला िशकवा आिण पाहा, यगुाच्या शेवटापयर्ंत मी सदोिदत
तुमच्याबरोबर आहे.”
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माकमाकर्र्

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान आिणआिण त्याचात्याचा ससंदंदेेशश

देवाचा पुत्र येशू िख्रस्त याच्या शुभवतर्मानाची ही सुरूवात
आहे.

2यशया संदेष्ट्याच्या ग्रंथात िलिहल्याप्रमाणे,
“पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठवतो,
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील;
3अरण्यांत घोषणा करणाऱ्याची वाणी झाली,
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,
त्याच्या वाटा सरळ करा.’”

4 त्याप्रमाणेच योहान आला, तो अरण्यांत बािप्तस्मा देत होता आिण
पापांच्या क्षमेसाठी पश्चात्तापाच्या बािप्तस्म्याची घोषणा करीत होता.
5यहूदीया प्रांत व यरुशलेम शहरातील सवर् लोक योहानाकडे आले.
त्यांनी आपली पापे कबूल करून त्याच्यापासून यादेर्न नदीत बािप्तस्मा
घेतला. 6योहान उंटाच्या केसांपासून बनवलेली वस्त्रे घालीत असे.
त्याच्या कंबरलेा कातड्याचा पट्टा होता व तो टोळ व रानमध खात असे.
7तो घोषणा करून म्हणत असे, “माझ्यापेक्षाही महान असा कोणीएक
माझ्यामागून येत आहे आिण मी त्याच्या वहाणांचा बदं खाली वाकून
लवून सोडण्याच्या देखील पात्रतेचा नाही. 8मी तुमचा बािप्तस्मा पाण्याने
करतो पण तो तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने करील.”

ययेेशूचाशूचा बािप्तस्माबािप्तस्मा

9 त्यािदवसात असे झाले की, येशू गालील प्रांतातील नासरथे
नगराहून आला आिण योहानाच्या हातून यादेर्न नदीत येशूने बािप्तस्मा
घेतला. 10 येशू पाण्यातून वर येताना, आकाश उघडलेले आिण पिवत्र
आत्मा त्याच्यावर कबुतरासारखा उतरत आहे, असे त्यास िदसले.
11 तेव्हा आकाशातून वाणी झाली की, “तू माझा िप्रय पुत्र आहेस,
तुझ्यािवषयी मी संतुष्ट आहे.”

ययेेशूचीशूची परीक्षापरीक्षा

12मग आत्म्याने लगेचच त्यास अरण्यांत घालवले. 13सतैान त्याची
परीक्षा पाहत असता तो अरण्यांत चाळीस िदवस राहीला. तो
वनपशंूमध्ये होता. आिण देवदतू येऊन त्याची सेवा करीत होते.

ययेेशूच्याशूच्या लौिककलौिकक कायार्चाकायार्चा प्रारप्रारंभंभ
14योहानाला अटक झाल्यानतंर, येशू गालील प्रांतास आला व

देवाकडून आलेली सुवातार् त्याने गाजवली. 15तो म्हणाला, “आता योग्य
वेळ आली आहे, देवाचे राज्य जवळ आले आहे, पश्चात्ताप करा आिण
सुवातेर्वर िवश्वास ठेवा.”

पिहल्यापिहल्या िशष्यांनािशष्यांना पाचारणपाचारण

16 येशू गालीलच्या सरोवराजवळून जात असता त्यास िशमोन व
िशमोनाचा भाऊ अिंद्रया हे सरोवरात जाळे टाकताना िदसले, कारण ते
मासे धरणार ेहोते. 17 येशू त्यांना म्हणाला, “माझ्यामागे या म्हणजे मी
तुम्हास माणसे धरणार ेकरीन.” 18मग ते लगेचच जाळी सोडून
त्याच्यामागे चालू लागले. 19 तेथून काहीसे पुढे गेल्यावर येशूला जब्दीचा
मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान हे तारवात जाळे नीट करताना
िदसले. 20 त्याने लगेच त्यांना हाक मारून बोलावले; मग ते त्यांचा िपता
जब्दी व नोकरचाकर यांना तारवात सोडून त्याच्यामागे गेले.

कफणकफणर्र्हहूूमातीलमातील सभास्थानांतसभास्थानांत ययेेशशू ूिशक्षणिशक्षण ददेेतोतो वव अशुद्धअशुद्ध आत्माआत्मा काढतोकाढतो

21नतंर येशू आिण त्याचे िशष्य कफणर्हूम नगरास गेले, आिण लगेचच
येशूने शब्बाथ िदवशी सभास्थानात जाऊन िशक्षण िदले. 22 त्याच्या
िशकवणकुीने ते चिकत झाले, कारण येशू िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांप्रमाणे
िशकवीत नव्हता, तर त्यास अिधकार असल्यासारखा िशकवीत होता.
23 त्याचवेळी त्यांच्या सभास्थानात अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य
होता, तो एकदम मोठ्याने ओरडला, 24आिण म्हणाला, “नासरथेच्या
येशू, तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आमचा नाश करावयास आला
आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे, जो देवाचा पिवत्र तो
तूच.” 25परतंु येशूने त्यास धमकावून म्हटले, “शांत राहा व याच्यातून
नीघ.” 26 “नतंर अशुद्ध आत्म्याने त्यास िपळले व तो मोठ्याने ओरडून
त्याच्यातून बाहेर िनघून गेला.” 27लोक आश्चयर्चिकत झाले व
एकमेकांस िवचारू लागले, “येथे काय चालले आहे? हा मनुष्य काहीतरी
नवीन आिण अिधकाराने िशकवीत आहे. तो अशुद्ध आत्म्यांनाही आज्ञा
करतो आिण ते त्याचे ऐकतात!” 28 येशूिवषयीची ही बातमी ताबडतोब
गालील प्रांतात सवर्त्र पसरली.

पपेेत्राचीत्राची सासूसास ूवव इतरइतर रोगीरोगी यांनायांना ययेेशशू ूबरबरे ेकरतोकरतो

29 येशू व त्याच्या िशष्यांनी सभास्थान सोडले आिण लगेच तो योहान
व याकोब यांच्याबरोबर िशमोन व अिंद्रया यांच्या घरी गेला.
30 िशमोनाची सासू तापाने िबछान्यावर पडली होती. तेव्हा त्यांनी
ताबडतोब येशूला ितच्यािवषयी सांिगतले. 31 तेव्हा त्याने जवळ जाऊन
ितच्या हाताला धरून ितला उठवले आिण ितचा ताप िनघून गेला व ती
त्यांची सेवा करू लागली.

32संध्याकाळी म्हणजे सूयार्स्त झाल्यावर लोकांनी सवर् आजारी
आिण भूतांनी पछाडलेल्यास त्याच्याकडे आणले. 33सवर् नगर
दरवाजापुढे जमा झाले. 34 त्याने िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी
असलेल्यांना बर ेकेले व अनेक लोकांतून भूते काढली. पण त्याने भूतांना
बोलू िदले नाही कारण ती त्यास ओळखत होती.

ययेेशशू ूप्राथप्राथर्र्ननेेसाठीसाठी एकांतएकांत स्थळीस्थळी जातोजातो वव पुढपुढेे कफणकफणर्र्हहूूमम सोडतोसोडतो

35मग त्याने अगदी पहाटेस अधंार असतानाच घर सोडले आिण
एकांत स्थळी जाऊन तेथे त्याने प्राथर्ना केली. 36 िशमोन व
त्याच्यासोबत असलेले येशूचा शोध करीत होते, 37व तो सापडल्यावर
ते त्यास म्हणाले, गुरूजी “आम्ही सवर्जण तुमचा शोध करीत आहोत.”
38 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “आपण जवळपासच्या गावात जाऊ या,
म्हणजे मला तेथे देखील उपदेश करता यावा म्हणून आपण दसुरीकडे
जाऊ कारण त्यासाठीच मी िनघून आलो आहे.” 39मग तो सवर् गालील
प्रांतातून, त्यांच्या सभास्थानातून उपदेश करीत आिण भूते काढीत
िफरला.

ययेेशशू ूककुुष्ठरोग्यालाष्ठरोग्याला बरबरे ेकरतोकरतो

40 एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला व त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याने
स्वतःला बर ेकरण्याची त्यास िवनतंी केली. तो येशूला म्हणाला,
“आपली इच्छा असली तर मला शुद्ध करण्यास आपण समथर् आहात.”
41 येशूला त्याचा कळवळा आला, त्याने हात पुढे करून त्यास स्पशर्
केला व म्हटले, “माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो.” 42आिण लगेच त्याचे कुष्ठ
गेले व तो शुद्ध झाला. 43 येशूने त्यास सक्त ताकीद िदली व लगेच लावून
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िदले. 44आिण म्हणले “पाहा, यािवषयी कोणाला काहीही सांगू नकोस,
तर जाऊन स्वतःला याजकाला दाखव आिण त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून
तू आपल्या शुद्धीकरता मोशेने नेमलेले अपर्ण कर.” 45परतंु तो तेथून
गेला व घोषणा करून ही बातमी इतकी पसरवली की येशूला उघडपणे
शहरात जाता येईना, म्हणून तो बाहेर अरण्यातच रािहला आिण तरी
चोहोबाजंूनी लोक त्याच्याकडे येत राहण्याचे थांबले नाही.

ययेेशशू ूएकाएका पक्षघातीपक्षघाती मनुष्यासमनुष्यास बरबरे ेकरतोकरतो

काही िदवसानी येशू कफणर्हूम नगरास परत आला तेव्हा तो
घरी आहे असे लोकांच्या कानी पडले. 2 तेव्हा इतके लोक
जमले की घरात त्यांना जागा उरली नाही, एवढेच नव्हे तर

दरवाजाबाहेरदेखील जागा नव्हती. तेव्हा तो त्यांना वचन सांगत होता.
3मग काही लोक त्याच्याकडे पक्षघाती मनुष्यास घेऊन आले. त्यास
चौघांनी उचलून आणले होते. 4परतंु गदीर्मुळे त्यांना त्या मनुष्यास
येशूजवळ नेता येईना, मग तो जेथे उभा होता त्याच्यावरचे छप्पर त्यांनी
काढले व ज्या खाटेवर तो मनुष्य होता, ती खाट त्यांनी छप्परातून
खाली त्याच्यापुढे सोडली. 5 त्यांचा िवश्वास पाहून येशू पक्षघाती
मनुष्यास म्हणाला, “मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.” 6 तेथे काही
िनयमशास्त्राचे िशक्षक बसले होते. ते आपल्या मनात िवचार करू लागले
की, 7 “हा मनुष्य असे का बोलत आहे? हा दभुार्षण करीत आहे!
देवािशवाय कोण पापांची क्षमा करू शकतो?” 8आिण तेव्हा ते आपल्या
अतंःकरणात असे िवचार करीत आहेत, हे येशूने त्याच क्षणी आपल्या
आत्म्यात ओळखून त्यांना म्हटले, “तुम्ही आपल्या मनात असले िवचार
का करता? 9तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे, असे या पक्षघाती
मनुष्यास म्हणणे िंकवा ऊठ आपला बाज उचलून घेऊन चाल असे
म्हणणे; यातील कोणते सोपे आहे? 10परतंु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर
पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार आहे हे त्यांना समजावे म्हणून, तो
पक्षघाती मनुष्यास म्हणाला 11मी तुला सांगतो, ऊठ, तुझी खाट
उचलून घेऊन आपल्या घरी जा.” 12मग तो लगेच उठला. त्याने
आपली खाट उचलून घेऊन सवार्च्या देखत तो घराच्या बाहेर िनघाला;
यामुळे ते सवर् आश्चयर्चिकत झाले व देवाचे गौरव करत म्हणाले, “आम्ही
असे कधीच पािहले नव्हते.”

ललेेवीलावीला पाचारणपाचारण

13 येशू पुन्हा सरोवराकडे गेला व पुष्कळ लोक त्याच्याजवळ आले
आिण त्याने त्यांना िशक्षण िदले. 14नतंर तो जात असता त्याने
अल्फीचा मुलगा लेवी यास जकात नाक्यावर बसलेले पािहले. मग येशू
लेवीला म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” तेव्हा लेवी उठला आिण येशूच्या मागे
गेला.

15नतंर असे झाले की येशू लेवीच्या घरी जेवायला बसला; तेथे बरचे
जकातदार व पापी लोकही येशू व त्याच्या िशष्यांबरोबर जेवत होते
कारण ते पुष्कळ असून त्याच्यामागे आले होते. 16 तेव्हा काही
िनयमशास्त्राचे िशक्षक जे परूशी होते त्यांनी येशूला पापी व
जकातदारांबरोबर जेवताना पािहले. ते त्याच्या िशष्यांना म्हणाले, “हा
पापी व जकातदार यांच्याबरोबर का जेवतो?” 17 हे ऐकून येशू त्यांना
म्हणाला, “िनरोग्यांना वदै्याची गरज नसते, तर रोग्यांना असते. मी
नीितमान लोकांस नाही, तर पाप्यांना बोलावण्यास आलो आहे.”

उपवासािवषयीचाउपवासािवषयीचा प्रश्नप्रश्न
18 जेव्हा योहानाचे िशष्य व परूशी उपवास करीत होते तेव्हा

काहीजण येशूकडे आले आिण त्यास म्हणाले, “योहानाचे िशष्य व
परूशी लोक उपवास करतात परतंु तुझे िशष्य उपवास का करीत
नाहीत?” 19 येशू त्यांना म्हणाला, “वऱ्हाड्यांबरोबर वर आहे तोपयर्ंत
त्यांनी उपवास करणे त्यांना शक्य आहे काय? वर बरोबर आहे तोपयर्ंत
त्यांना उपवास करणे शक्य नाही. 20परतंु असे िदवस येतील की, वर
त्यांच्यापासून घेतला जाईल आिण नतंर ते त्यािदवशी उपवास करतील.
21कोणी नव्या कापडाचा तुकडा जुन्या कापडाला जोडीत नाही, जर तो
असे करतो तर नवे कापड जुन्या कापडाला फाडील व िछद्र मोठे होईल.
22तसेच नवा द्राक्षारस कोणीही द्राक्षारसाच्या जुन्या कातडी िपशवीत

घालीत नाही. जर तो असे करतो तर द्राक्षारस कातडी िपशवीला
फोडील आिण द्राक्षारस नासेल व द्राक्षारसाची कातडी िपशवी यांचा नाश
होईल. म्हणून नवा द्राक्षारस नव्या कातडी िपशवीतच घालतात.”

23नतंर असे झाले की, येशू शब्बाथ िदवशी शेतातून जात असता,
त्याचे िशष्य कणसे मोडू लागले. 24 तेव्हा परूशी येशूला म्हणाले, “पाहा,
शब्बाथ िदवशी जे करू नये ते हे का करतात?” 25 येशू त्यांना म्हणाला,
“जेव्हा दावीद व त्याच्याबरोबर असलेल्या लोकांस भूक लागली व त्यांना
खावयाला हवे होते. तेव्हा त्यांनी काय केले यािवषयी तुम्ही वाचले नाही
काय? 26अब्याथार महायाजक असताना, तो देवाच्या भवनात 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?” 27तो त्यास सांगत होता, “शब्बाथ मनुष्यांसाठी करण्यात
आला. मनुष्य शब्बाथासाठी करण्यात आला नाही. 28 म्हणून मनुष्याचा
पुत्र शब्बाथाचादेखील प्रभू आहे.”

शब्बाथशब्बाथ िदवशीिदवशी हातहात वाळलवाळलेेल्याल्या मनुष्यासमनुष्यास बरबरे ेकरणकरणेे

मग येशू पुन्हा एका सभास्थानात गेला, तेथे वाळलेल्या
हाताचा एक मनुष्य होता. 2 येशूवर आरोप करण्यासाठी कारण
िमळावे म्हणून तो शब्बाथ िदवशी त्या मनुष्यास बर ेकरतो की

काय हे पाहण्यासाठी ते त्याच्यावर बारकाईने नजर ठेवून होते. 3 येशू
वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “ऊठ आिण लोकांच्या समोर
उभा राहा.” 4नतंर तो त्यांना म्हणाला, “शब्बाथ िदवशी चांगले करणे
िंकवा वाईट करणे, जीव वाचवणे िंकवा जीवे मारणे यांतील कोणते योग्य
आहे?” पण ते गप्प राहीले. 5मग त्याने त्यांच्या मनाच्या कठीणपणामुळे
िखन्न होऊन त्या सवार्ंकडे रागाने पिहले व त्या मनुष्यास म्हणाला, “तुझा
हात लांब कर,” त्याने हात लांब केला आिण तो बरा झाला. 6नतंर
परूशी िनघून गेले आिण लगेच त्यास जीवे मारणे कसे शक्य होईल
यािवषयी हेरोदीयांबरोबर येशूिवरूद्ध कट करीत बसले.

ययेेशशू ूपुष्कळपुष्कळ रोग्यासरोग्यास बरबरे ेकरतोकरतो

7मग येशू आपल्या िशष्यांसह सरोवराकडे िनघून गेला आिण गालील
व यहूदीया प्रांतातून मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागोमाग िनघाला.
8यरुशलेम शहर, इदोम प्रांत, यादेर्ने नदीच्या पलीकडच्या प्रदेशातून,
सोर व िसदोन शहराच्या आसपासच्या प्रदेशातून मोठा समुदाय, जी
मोठमोठी कामे तो करत होता त्यािवषयी ऐकून त्याच्याकडे आला. 9मग
गदीर्मुळे चेंगरून जाऊ नये म्हणून त्याने आपल्या िशष्यांना एक होडी
तयार ठेवण्यास सांिगतले. 10कारण त्याने अनेक लोकांस बर ेकेले होते
म्हणून ज्यांना रोग होते ते त्यास स्पशर् करण्यासाठी त्याच्या अगंावर
पडत होते. 11 जेव्हा अशुद्ध आत्मे येशूला पाहत तेव्हा ते त्याच्यासमोर
खाली पडून मोठ्याने ओरडत की, “तू देवाचा पुत्र आहेस!” 12पण तो
त्यांना सक्त ताकीद देत होता, की मला प्रकट करू नका.

बाराबारा प्रेिषतांचीप्रेिषतांची िनवडिनवड

13मग येशू डोंगरावर चढून गेला व त्यास जे िशष्य हवे होते? त्यांना
त्याने स्वतःकडे बोलावले आिण ते त्याच्याकडे आले. 14 तेव्हा त्याने
बारा जणांची नेमणूक केली त्यांना त्याने प्रेिषत हे नाव िदले. त्याने त्यांची
यासाठी िनवड केली की, त्यांनी त्याच्यासोबत असावे व त्यांना दसुऱ्या
िठकाणी उपदेश करण्यासाठी त्यास पाठवता यावे. 15व त्यांना भूते
काढण्याचा अिधकार असावा. 16मग येशूने या बारा जणांची िनवड केली
व जो िशमोन त्यास पेत्र हे नाव िदले. 17जब्दीचा मुलगा याकोब व
याकोबाचा भाऊ योहान त्यांना त्याने बोआनेगेर्श, ज्याचा अथर् गजर्नेचे
पुत्र असा होतो हे नाव िदले. 18अिंद्रया, िफिलप्प, बथर्लमय, मत्तय,
थोमा, अल्फीचा मुलगा याकोब, तद्दय, िशमोन कनानी 19आिण यहूदा
इस्कयोर्त ज्याने नतंर येशूचा िवश्वासघात केला.
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ससैतैानाच्यातानाच्या साहाय्यानसाहाय्यानेे ययेेशशू ूआपलीआपली कामकामेे करीतोकरीतो याया आरोपासआरोपास त्यानत्यानेे
िदलिदलेेललेे उत्तरउत्तर

20मग येशू घरी आला आिण पुन्हा इतके लोक जमले की त्यांना
जेवता सुद्धा येईना. 21 त्याच्या कुटंुबातील लोकांनी यािवषयी ऐकले
तेव्हा ते त्यास धरावयास िनघाले कारण त्यास वेड लागले असे त्यांचे
म्हणणे होते. 22तसेच यरुशलेम शहराहून आलेले िनयमशास्त्राचे िशक्षक
म्हणत होते की, याच्यामध्ये बालजबूल (सतैान) आहे आिण त्या
भुतांच्या अिधपतीच्या साहाय्याने हा भूते काढतो. 23मग येशूने त्यांना
आपणाजवळ बोलावून दाखल्याच्या साहाय्याने त्यांना सांगू लागला,
“सतैान सतैानाला कसा काढील? 24आपापसात फूट पडलेले राज्य
िटकू शकत नाही. 25आपापसात फूट पडलेले घरही िटकू शकत नाही.
26जर सतैान स्वतःलाच िवरोध करू लागला आिण त्याच्यातच फूट
पडली तर तो िटकू शकणार नाही, तर त्याचा शेवट होईल. 27खरोखर
कोणालाही बलवान मनुष्याच्या घरात िशरून त्याची मालमत्ता लुटता
येणार नाही. प्रथम त्या बलवान मनुष्यास बांधले पािहजे, मगच त्याचे घर
लुटता येईल.

28मी तुम्हास खर ेसांगतो की, लोकांच्या पापांची व त्यांनी केलेल्या
देवाच्या िंनदेची त्यांना क्षमा होईल. 29पण जो कोणी पिवत्र आत्म्याची
िंनदा करील, त्याची कधीच क्षमा होणार नाही आिण तो मनुष्य
सावर्कािलक पापाचा दोषी आहे. 30 येशू असे म्हणाला कारण
त्याच्यामध्ये अशुद्ध आत्मा आहे असे ते त्याच्यािवषयी म्हणत होते.”

ययेेशूचशूचेे वास्तिवकवास्तिवक नातनातेेवाईकवाईक

31 तेव्हा येशूची आई व भाऊ आले आिण बाहेर उभे राहून त्यांनी
िनरोप पाठवून त्यास बोलावले. 32लोकसमुदाय येशूभोवती बसला
होता, ते त्यास म्हणाले, “तुझी आई व तुझे भाऊ बाहेर तुझी वाट पाहात
आहेत.” 33 त्याने त्यांना उत्तर िदले, “माझे आई व माझे भाऊ कोण
आहेत?” 34मग तो आपल्या सभोवताली बसलेल्यांकडे सभोवती पाहून
म्हणाला, “पाहा माझी आई आिण माझे भाऊ. 35 जे कोणी देवाच्या
इच्छेप्रमाणे वागतात तेच माझे भाऊ, माझी बहीण व माझी आई.”

पपेेरणाऱ्याचारणाऱ्याचा दाखलादाखला

पुन्हा येशू सरोवराच्या िकनाऱ्यावर िशक्षण देऊ लागला, तेव्हा
त्याच्याजवळ फार मोठा समुदाय जमला, म्हणून तो
सरोवरातील एका तारवात जाऊन बसला आिण सवर् लोक

सरोवरिकनारी जिमनीवर होते. 2तो त्यास दाखले देऊन पुष्कळ गोष्टी
िशकवू लागला आिण तो त्यांना म्हणाला; 3 “ऐका, एक पेरणारा पेरणी
करण्यास िनघाला; 4आिण तो पेरत असताना असे झाले की, काही बी
वाटेवर पडले, ते पक्ष्यांनी येऊन खाऊन टाकले. 5काही बी खडकाळ
जिमनीत पडले, तेथे त्यास फारशी माती नव्हती. माती खोल
नसल्यामुळे ते लगेच उगवले. 6पण सूयर् वर आल्यावर ते उन्हाने करपले
व मूळ नसल्याकारणाने ते वाळून गेले. 7काही बी काटेरी झुडपांमध्ये
पडले व काटेरी झुडपांनीच वाढून त्याची वाढ खुटंवली, म्हणून त्यास
काही पीक आले नाही. 8काही बी चांगल्या जिमनीत पडले ते उगवले,
मोठे झाले व त्यास पीक आले; आिण त्याचे तीसपट, साठपट, शभंरपट
असे उत्पन्न आले.” 9तो म्हणाला, “ज्याला ऐकण्यास कान आहेत तो
ऐको.”

10तो एकांती असता त्याच्याबरोबर बारा जणांसह जे होते त्यांनी
त्यास दाखल्यांिवषयी िवचारले. 11तो त्यांना म्हणाला, “देवाच्या
राज्याचे रहस्यदान तुम्हास िदले आहे, परतंु बाहेरच्यांना सवर्काही
दाखल्यांनी सांगण्यात येते.

12यासाठी की त्यांनी पाहत असता पाहावे परतंु त्यांना िदसणार नाही?
आिण ऐकत असता त्यांनी ऐकावे, पण समजू नये.
नाही तर कदािचत ते िफरतील आिण देव त्यांना क्षमा करील.”

13तो म्हणाला, “हा दाखला तुम्हास समजला नाही काय तर मग इतर
बाकीचे दाखले तुम्हास कसे समजतील? 14 पेरणारा वचन पेरतो.
15वाटेवर वचन पेरले जाते तेथील लोक हे आहेत की, त्यांनी
ऐकल्याबरोबर सतैान येऊन त्यांच्यातले पेरलेले वचन िहरावून घेतो.

16तसेच खडकाळ जिमनीत पेरलेले हे आहेत की, वचन ऐकताच ते
आनदंाने ग्रहण करतात; 17तथािप त्यांच्यामध्ये मूळ नसल्याकारणाने ते
थोडा काळच िटकाव धरतात; मग वचनामुळे संकट आले िंकवा छळ
झाला म्हणजे ते लगेच अडखळतात. 18काटेरी झुडपांमध्ये पेरलेले हे
आहेत की, ते वचन ऐकून घेतात, 19परतंु संसाराची िंचता, संपत्तीचा
मोह व इतर गोष्टींचा लोभ ही त्यांच्यामध्ये िशरून वचनाची वाढ
खुटंवतात आिण ते िनष्फळ होते. 20चांगल्या जिमनीत पेरलेले हे आहेत
की, ते वचन ऐकून ते स्वीकारतात मग कोणी तीसपट, कोणी साठपट,
कोणी शभंरपट असे पीक देतात.”

िदवािदवा वव बीबी यांचयांचेे दाखलदाखलेे

21आणखी येशू त्यास म्हणाला, “िदवा मापाखाली िंकवा पलगंाखाली
ठेवण्यासाठी आणतात काय? िदवठणीवर ठेवावा म्हणून आणतात ना?
22प्रत्येक गोष्ट जी झाकलेले आहे ती उघड होईल आिण प्रत्येक गुप्त गोष्ट
जाहीर होईल.

23ज्याला कान आहेत तो ऐको.”
24तो त्यास म्हणाला, तुम्ही जे काही ऐकता त्यािवषयी सावध राहा,

ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने तुम्हास मापून देण्यात येईल.
25कारण ज्याच्याजवळ आहे त्यास आणखी िदले जाईल व ज्या
कोणाजवळ नाही त्याच्यापासून जे आहे तेही काढून घेतले जाईल.

26आणखी तो म्हणाला, “देवाचे राज्य असे आहे की, जणू काय
एखादा मनुष्य जिमनीत बी टाकतो. 27 रात्री झोपी जातो व िदवसा
उठतो आिण ते बी रुजते व वाढते हे कसे होते हे त्यास कळत नाही.
28जमीन आपोआप पीक देते, पिहल्याने अकुंर, मग कणीस, मग
कणसात भरलेला दाणा. 29पीक तयार होते तेव्हा तो त्यास लगेच िवळा
लावतो कारण कापणीची वेळ आलेली असते.”

30आणखी तो म्हणाला, “आपण देवाच्या राज्याची तुलना
कशासोबत करू शकतो िंकवा कोणत्या दाखल्यात ते मांडावे? 31 ते
मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. जो जिमनीत पेरतेवेळी पृथ्वीवरील सवर्
दाण्यात सवार्त लहान असला तरी. 32तो पेरल्यावर उगवून सवर् झाडांत
मोठा होतो. त्यास मोठ्या फांद्या येतात आिण आकाशातील पाखरे
त्याच्यावर घरटी बांधू शकतात.”

33असले पुष्कळ दाखले देऊन, जसे त्यांच्याने ऐकवले तसे, तो
त्यांना वचन सांगत असे. 34आिण दाखल्यावाचून तो त्यांच्याबरोबर
बोलत नसे. परतंु एकांती तो आपल्या िशष्यांना सवर्काही समजावून
सांगत असे.

ययेेशशू ूवादळवादळ शांतशांत करतोकरतो

35 त्यािदवशी संध्याकाळ झाल्यावर येशू त्याच्या िशष्यांस म्हणाला,
“आपण पलीकडे जाऊ या.” 36मग त्यांनी लोकसमुदायाला सोडले
आिण तो तारवात होता तसेच ते त्यास घेऊन गेले. त्यांच्याबरोबर
इतरही दसुर ेतारू होते. 37 तेव्हा वाऱ्याचे मोठे वादळ सुटले आिण लाटा
तारवावर अशा आदळू लागल्या की, ते पाण्याने भरू लागले. 38परतंु
येशू मागच्या बाजूस वरामावर उशास घेऊन झोपी गेला होता. ते त्यास
जागे करून म्हणाले, “गुरुजी, आपण बुडत आहोत तरी आपणास
काळजी वाटत नाही काय?” 39मग तो उठला आिण त्याने वाऱ्याला
धमकावले आिण समुद्राला म्हणाला, “शांत हो! स्तब्ध राहा.” मग वारा
थांबला व तेथे मोठी शांतता पसरली. 40तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का
िभता? तुमच्याकडे अजूनही िवश्वास कसा काय नाही?” 41परतंु ते
अितशय घाबरले आिण एकमेकास म्हणाले, “हा आहे तरी कोण, वारा
आिण समुद्रदेखील याचे ऐकतात.” असा हा आहे तरी कोण?

गरसगरसेेकरकर भूतग्रस्तालाभूतग्रस्ताला ययेेशशू ूबरबरे ेकरतोकरतो

मग येशू आिण त्याचे िशष्य सरोवराच्या पलीकडे,
गरसेकरांच्या प्रदेशात आले. 2तो तारवातून उतरताच अशुद्ध
आत्मा लागलेला एक मनुष्य कबरांतून िनघून त्यास भेटला.

3तो कबरांमध्ये राहत असे व त्यास साखळदडंाने आणखी बांधून ठेवणे
आता कोणाला शक्य नव्हते. 4कारण त्यास पुष्कळ वेळा बेड्यांनी व
साखळदडंांनी बांधले असताही, त्याने साखळदडं तोडून टाकले होते व

माकर्  3:20 498 माकर्  5:4



6

बेड्यांचे तुकडे तुकडे केले होते आिण त्यास ताब्यात ठेवण्याचे सामथ्यर्
कोणालाही नव्हते. 5तो नेहमी रात्रंिदवस कबरांमध्ये व डोंगरांमध्ये राहून
ओरडत असे व टोकदार दगडांनी आपले अगं ठेचून घेत असे. 6 येशूला
दरुून पाहताच, तो धावत आला व त्याच्या पाया पडला. 7आिण
मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “हे येशू, परात्पर देवाच्या पुत्रा, तू मध्ये का
पडतोस? मी तुला देवाची शपथ घालतो, मला छळू नकोस.” 8कारण
येशू त्यास म्हणत होता, “अर ेअशुद्ध आत्म्या, या मनुष्यातून िनघ.”
9 त्याने त्यास िवचारले, “तुझे नाव काय?” त्याने उत्तर िदले, “माझे नाव
सनै्य, कारण आम्ही पुष्कळ आहोत. 10आिण आम्हास या देशातून
घालवू नकोस” अशी तो त्यास आग्रहाने िवनतंी करत होता. 11 तेथे
डोंगराच्या कडेला डुकरांचा एक मोठा कळप चरत होता. 12 तेव्हा अशुद्ध
आत्म्यांनी त्यास िवनतंी केली की, “आम्ही त्या डुकरांत िशरावे, म्हणून
त्यांच्याकडे आम्हास लावून दे.” 13मग त्याने त्यास परवानगी िदली.
तेव्हा ते अशुद्ध आत्मे िनघून डुकारात िशरले आिण तो सुमार ेदोन हजार
डुकरांचा कळप तडक धावत जाऊन कड्यावरून सरोवरात पडला व
पाण्यात गुदमरून मरण पावला. 14 डुकर ेराखणार ेपळाले व त्यांनी
गावात व शेतमळ्यांत हे वतर्मान सांिगतले, तेव्हा काय झाले हे पाहण्यास
लोक आले. 15 ते येशूजवळ आल्यावर तो भूतग्रस्त, म्हणजे ज्यात सनै्य
होते तो, कपडे घातलेला आिण शुद्धीवर आलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला
आिण त्यांना भीती वाटली. 16ज्यांनी ते पािहले होते त्यांनी भूतग्रस्ताला
काय झाले ते व डुकरांिवषयीची हकीकत इतरांना सांिगतली. 17 तेव्हा
आपण आमच्या प्रांतातून िनघून जावे असे ते त्यास िवनवू लागले.
18मग तो तारवात जात असता, पूवीर् भूतग्रस्त असलेला मनुष्य त्यास
िवनतंी करू लागला की, मलाही तुमच्या सोबत घ्या. 19परतंु त्याने
त्यास आपल्या सोबत येऊ िदले नाही, तर त्यास म्हटले, “तू आपल्या
घरी स्वकीयांकडे जा आिण प्रभूने तुझ्यासाठी केवढी मोठी कामे केली व
तुझ्यावर कशी दया केली हे त्यांना सांग.” 20 तेव्हा तो िनघाला आिण
येशूने जी मोठी कामे त्याच्यासाठी केली होती ती दकापलीस येथे जाहीर
करू लागला. तेव्हा सवार्ंस आश्चयर् वाटले.

याईराचीयाईराची कन्याकन्या

21मग येशू तारवात बसून पलीकडे परत गेल्यावर त्याच्याजवळ
लोकांचा मोठा समुदाय जमला आिण तो सरोवराजवळ होता. 22 तेव्हा
याईर नावाचा सभास्थानाचा एक अिधकारी येथे आला व त्यास पाहून
त्याच्या पाया पडला. 23 त्याने आग्रहाने त्यास िवनवणी केली की,
“माझी लहान मुलगी मरायला टेकली आहे. ितने बर ेहोऊन जगावे
म्हणून आपण येऊन ितच्यावर हात ठेवा.” 24मग तो त्याच्याबरोबर
िनघाला तेव्हा पुष्कळ लोक त्याच्यामागून चालत होते आिण
त्याच्याभोवती गदीर् करीत होते.

ययेेशशू ूएकाएका स्त्रीचास्त्रीचा रक्तस्रावरक्तस्राव नाहीसानाहीसा करतोकरतो

25आिण तेथे रक्तस्रावाने बारा वषेर् पीडलेली एक स्त्री होती. 26 ितने
बऱ्याच वदै्यांच्या हातून पुष्कळ हाल सोसून आपल्याजवळ जे काही होते
ते सवर् खचर् केले होते तरी ितला काही गुण न येता ितचे दखुणे अिधकच
झाले होते. 27 येशूिवषयीच्या गोष्टी ऐकून ती त्या गदीर्त िशरली आिण
त्याच्यामागे येऊन त्याच्या वस्त्राला स्पशर् केला. 28कारण ती म्हणत
होती, “केवळ याच्या वस्त्रांना स्पशर् जरी केला तरी मी बरी होईन.”
29 तेव्हा लगेचच ितचा रक्तस्राव थांबला आिण आपण त्या पीडेपासून बरे
झालो आहोत असा ितला शरीरात अनुभव आला. 30आपणामधून शक्ती
िनघाली आहे हे येशूने आपल्याठायी लगेच ओळखले आिण गदीर्मध्ये
वाळून म्हटले, “माझ्या वस्त्रांना कोणी स्पशर् केला?” 31 त्याचे िशष्य
त्यास म्हणाले, “लोकसमुदाय आपणाभोवती गदीर् करत आहे हे आपण
पाहत आहा, तरी आपण म्हणता, मला कोणी स्पशर् केला?” 32मग िजने
हे केले होते ितला पाहण्यास त्याने सगळीकडे बिघतले. 33 तेव्हा ती स्त्री
आपल्या बाबतीत जे काही घडले, ते जाणून भीत भीत व कापत कापत
त्याच्याकडे आली व त्याच्या पाया पडून ितने त्यास सवर्काही सत्य
सांिगतले. 34तो ितला म्हणाला, “मुली, तुझ्या िवश्वासाने तुला बर ेकेले
आहे. शांतीने जा आिण तुझ्या पीडेपासून मुक्त हो.”

ययेेशशू ूयाईराच्यायाईराच्या मुलीलामुलीला िजविजवंतंत करतोकरतो

35 येशू हे बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याच्या
घराकडून काही माणसे येऊन त्यास म्हणाली, “आपली मुलगी मरण
पावली, आता गुरुजींना त्रास कशाला देता?” 36परतंु येशू त्यांच्या
बोलण्याकडे लक्ष्य न देता, सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याला म्हणाला,
“िभऊ नकोस. िवश्वास मात्र धर.” 37 त्याने पेत्र, याकोब व याकोबाचा
भाऊ योहान, यांच्यािशवाय कोणालाही आपल्याबरोबर येऊ िदले नाही.
38मग ते सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याच्या घराजवळ आले, तेव्हा रडत
असलेल्या व फारच आकांत करीत असलेल्या लोकांची गडबड त्याने
पािहली. 39तो आत जाऊन त्यास म्हणाला, “तुम्ही कशाला रडता व
गडबड करता? मूल मरण पावले नाही, झोपेत आहे.” 40 तेव्हा ते त्यास
हसू लागले. पण त्याने त्या सवार्ंना बाहेर काढून िदले आिण मुलीचे आई-
वडील व आपल्याबरोबरचे िशष्य यांना घेऊन मुलगी होती तेथे तो आत
गेला. 41नतंर मुलीच्या हातास धरून तो म्हणाला, “तलीथा कूम,” याचा
अथर्, “मुली, मी तुला सांगतो, ऊठ.” 42आिण लगेच ती मुलगी उठून
चालू लागली; (ती बारा वषार्ची होती.) ते अत्यतं आश्चयर्चिकत झाले.
43 हे कोणाला कळता कामा नये, अशी त्याने त्यांना िनक्षून आज्ञा केली
आिण ितला खाण्यास द्या असे सांिगतले.

ययेेशूचाशूचा नासरनासरेथेातथात अव्हअव्हेेरर

नतंर येशू तेथून नासोरी या त्याच्या नगरात आला आिण त्याचे
िशष्य त्याच्यामागे आले. 2शब्बाथ िदवशी तो सभास्थानात
िशकवीत होता. पुष्कळ लोकांनी त्याची िशकवण ऐकली तेव्हा

ते थक्क झाले. ते म्हणाले, “या मनुष्यास ही िशकवण कोठून िमळाली?
त्यास देवाने कोणते ज्ञान िदले आहे आिण याच्या हातून हे केवढे
चमत्कार होतात? 3जो सुतार, मरीयेचा मुलगा आिण याकोब, योसे,
यहूदा व िशमोन यांचा जो भाऊ तोच हा आहे ना?” आिण या
आपल्याबरोबर आहेत त्या याच्या बिहणी नव्हेत काय? त्याचा स्वीकार
करण्यािवषयी त्यांना प्रश्न पडला. 4मग येशू त्यांना म्हणाला,
“संदेष्ट्याचा सन्मान होत नाही असे नाही; मात्र त्याच्या नगरात, त्याच्या
नातेवाईकात आिण त्याच्या कुटंुबात त्याचा सन्मान होत नसतो.”
5थोड्याशाच रोग्यांवर हात ठेवून त्याने त्यास बर ेकेले, यािशवाय दसुरे
कोणतेही महत्कृत्य त्यास तेथे करता आले नाही. 6 त्यांच्या
अिवश्वासामुळे त्यास आश्चयर् वाटले. नतंर येशू िशक्षण देत जवळपासच्या
गावोगावी िफरला.

बाराबारा प्रेिषतांनाप्रेिषतांना कामिगरीवरकामिगरीवर पाठिवणपाठिवणेंें

7नतंर येशूने बारा िशष्यांना आपणाकडे बोलावून घेतले व त्यांना
जोडीजोडीने पाठवू लागला, त्याने त्यास अशुद्ध आत्म्यावरचा अिधकार
िदला. 8आिण त्यास आज्ञा केली की, “काठीिशवाय प्रवासासाठी दसुरे
काही घेऊ नका. भाकरी, झोळी िंकवा कमरकशात पसेै काही घेऊ नका.
9तरी चपला घालून चाला; दोन अगंरखे घालू नका.” 10आणखी तो
त्यास म्हणाला, “ज्या कुठल्याही घरात तुम्ही जाल तेथे तुम्ही ते शहर
सोडीपयर्ंत राहा. 11आिण ज्यािठकाणी तुमचे स्वागत होणार नाही िंकवा
तुमचे ऐकणार नाहीत तेथून िनघताना, त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून
आपल्या तळ पायाची धूळ तेथेच झाडून टाका.” 12मग िशष्य तेथून
िनघाले आिण लोकांनी पश्चात्ताप करावा म्हणून त्यांनी घोषणा केली.
13 त्यांनी पुष्कळ भूते काढली आिण अनेक रोग्यांना तलैाभ्यगं करून
त्यांना बर ेकेले.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानाचायोहानाचा वधवध
14 हेरोद राजाने येशूिवषयी ऐकले कारण येशूचे नाव सगळीकडे गाजले

होते. काही लोक म्हणत होते, “बािप्तस्मा करणारा योहान मरण
पावलेल्यातून उठला आहे, म्हणून त्याच्याठायी चमत्कार करण्याचे
सामथ्यर् आहे.” 15इतर लोक म्हणत, “येशू एलीया आहे.” तर काहीजण
म्हणत, “हा संदेष्टा फार पूवीर्च्या संदेष्ट्यापकैी एक आहे.” 16परतंु
हेरोदाने जेव्हा ऐकले तेव्हा तो म्हणाला, “ज्या योहानाचा मी िशरच्छेद
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केला तोच उठला आहे.” 17 हेरोदाने स्वतः योहानाला पकडून तुरंूगात
टाकण्याची आज्ञा िदली होती कारण त्याचा भाऊ िफिलप्प याची पत्नी
हेरोदीया िहच्याबरोबर हेरोदाने लग्न केले होते. 18व योहान हेरोदाला
सांगत असे की, “तू आपल्या भावाची पत्नी ठेवावीस हे शास्त्रानुसार
नाही.” 19याकिरता हेरोदीयेने योहानािवरूद्ध मनात अढी धरली. ती
त्यास ठार मारण्याची संधी पाहात होती. परतंु ती त्यास मारू शकली
नाही, 20कारण योहान नीितमान आिण पिवत्र मनुष्य आहे हे जाणून
हेरोद त्याचे भय धरीत असे व त्याचे संरक्षण करी. हेरोद योहानाचे बोलणे
ऐके तेव्हा, फार गोंधळून जाई, तरी तो त्याचे म्हणणे आनदंाने ऐकून घेत
असे. 21मग एके िदवशी अशी संधी आली की हेरोिदया काहीतरी करू
शकेली. आपल्या वाढिदवशी हेरोदाने आपले महत्त्वाचे अिधकारी,
सनै्यातील सरदार व गालील प्रांतातील प्रमुख लोकांस मेजवानी िदली.
22 हेरोदीयाच्या मुलीने स्वतः आत जाऊन नाच करून हेरोद व
आलेल्या पाहुण्यांना आनिंदत केले. तेव्हा हेरोद राजा मुलीला म्हणाला,
“तुला जे पािहजे ते माग म्हणजे मी ते तुला देईन.” 23तो शपथ वाहून
ितला म्हणाला, “माझ्या अध्यार् राज्यापयर्ंत जे काही तू मागशील ते मी
तुला देईन.” 24ती बाहेर गेली आिण ितच्या आईला म्हणाली, “मी काय
मागू?” आई म्हणाली, “बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानाचे शीर.” 25आिण 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 त्यास ितला नकार द्यावा असे वाटले
नाही. 27 तेव्हा राजाने लगेच वध करणाऱ्याला पाठवले 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 हे ऐकल्यावर, योहानाचे िशष्य आले आिण त्यांनी
त्याचे शरीर उचलले आिण कबरते नेऊन ठेवले.

बाराबारा प्रेिषतांचप्रेिषतांचेे परतपरत ययेेणणेे
30यानतंर प्रेिषत येशूभोवती जमले आिण त्यांनी जे केले आिण

िशकिवले ते सवर् त्यास सांिगतले. 31नतंर तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
रानात एकांती चला आिण थोडा िवसावा घ्या.” कारण तेथे पुष्कळ लोक
जात येत होते व त्यांना जेवायलाही सवड िमळत नव्हती. 32 तेव्हा ते
सवर्जण तारवात बसून रानात गेले. 33परतंु पुष्कळ लोकांनी त्यांना
जाताना पािहले व ते कोण आहेत हे त्यांना कळाले तेव्हा सवर् गावांतील
लोक पायीच धावत िनघाले व त्याच्या येण्याअगोदरच ते तेथे पोहोचले.

पाचपाच हजारांनाहजारांना भोजनभोजन

34 येशू िकनाऱ्याला आल्यावर, त्याने मोठा लोकसमुदाय पािहला; ते
मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखे होते, म्हणून त्यास त्यांचा कळवळा
आला; म्हणून तो त्यांना बऱ्याच गोष्टीिवषयी िशक्षण देऊ लागला.
35 िदवस बराच उतरल्यावर त्याचे िशष्य त्याच्याकडे येऊन म्हणाले,
“ही अरण्यातली जागा आहे व आता िदवस फार उतरला आहे.
36लोकांस जाऊ द्या म्हणजे ते भोवतालच्या शेतात व खेड्यात जाऊन
त्यांच्यासाठी काहीतरी खायला िवकत आणतील.” 37परतंु त्याने त्यास
उत्तर िदले, “तुम्हीच त्यांना काहीतरी खावयास द्या.” ते त्यास म्हणाले,
“आम्ही जाऊन त्यांना खाण्यासाठी दोनशे चांदीच्या नाण्याच्या भाकरी
िवकत आणाव्या काय?” 38तो त्यांना म्हणाला, “जा आिण पाहा की
तुमच्याजवळ िकती भाकरी आहेत?” पािहल्यावर ते म्हणाले,
“आमच्याजवळ पाच भाकरी आिण दोन मासे आहेत.”

39 येशूने सवर् लोकांस आज्ञा केली की गटागटाने िहरवळीवर बसावे.
40 तेव्हा ते शभंर शभंर व पन्नास पन्नास असे पकं्तीपकं्तीने बसले.
41 येशूने पाच भाकरी आिण दोन मासे घेऊन वर स्वगार्कडे पाहून,
आशीवार्द िदला आिण भाकरी मोडल्या व त्या लोकांस वाढण्यासाठी
आपल्या िशष्यांजवळ िदल्या आिण दोन मासेसुद्धा वाटून िदले. 42मग
ते सवर् जेवन करून तृप्त झाले. 43आिण त्यांनी उरलेल्या तुकड्यांच्या
बारा टोपल्या भरून घेतल्या आिण माशांचेही तुकडे नेले. 44भाकरी
खाणार ेपाच हजार पुरूष होते.

ययेेशशू ूपाण्यावरूनपाण्यावरून चालतोचालतो

45नतंर मी लोकसमुदायाला िनरोप देतो आिण तुम्ही तारवात बसून
पलीकडे बेथसदैा येथे जा, असे सांगून येशूने लगेचच िशष्यांना
त्याच्यापुढे जाण्यास सांिगतले. 46लोकांस िनरोप देऊन तो प्राथर्ना
करण्यास डोंगरावर गेला. 47संध्याकाळ झाली तेव्हा तारू सरोवराच्या
मध्यभागी होता आिण येशू एकटाच जिमनीवर होता. 48मग त्यांना वल्ही
मारणे अवघड जात आहे असे त्यास िदसले, कारण वारा त्यांच्या
िवरुद्धचा होता. नतंर पहाटे तीन ते सहाच्या दरम्यान येशू सरोवरावरून
चालत त्यांच्याकडे आला, त्यांच्याजवळून पुढे जाण्याचा त्याचा बेत
होता. 49पण त्यास सरोवरातील पाण्यावरून चालतांना पािहले, तेव्हा
त्यांना ते भूत आहे असे वाटले व ते ओरडले. 50 (कारण त्या सवार्ंनी
त्यास पािहले व ते घाबरून गेले.) तो लगेच त्यांना म्हणाला, “धीर धरा,
िभऊ नका, मी आहे.” 51नतंर तो त्यांच्याकडे तारवात गेला तेव्हा वारा
शांत झाला. ते अितशय आश्चयर्चिकत झाले. 52कारण त्यांना भाकरीची
गोष्ट समजली नव्हती आिण त्यांची मने कठीण झाली होती.

ययेेशशू ूगनगनेेसरसरेतेत ययेेथीलथील रोग्यांनारोग्यांना बरबरे ेकरतोकरतो

53 त्यांनी सरोवर ओलांडल्यावर ते गनेसरतेला आले व तारु बांधून
टाकले. 54 ते तारवातून उतरताच लोकांनी येशूला ओळखले. 55आिण
ते आसपासच्या सवर् भागात चोहोकडे धावपळ करीत िफरले व जेथे
कोठे तो आहे म्हणून त्यांच्या कानी आले, तेथे तेथे लोक दखुणेकऱ्यांना
बाजेवर घालून नेऊ लागले. 56तो गावात िंकवा शेतमळ्यात कोठेही
जावो, तेथे लोक दखुणेकऱ्यांना भर बाजारात आणून ठेवत आिण
आपल्या वस्त्राच्या गोंड्याला तरी स्पशर् करू द्या अशी त्यास िवनतंी
करीत आिण िजतक्यांनी त्यास स्पशर् केला िततके बर ेझाले.

परूश्यांचापरूश्यांचा वरपांगीवरपांगी सोवळसोवळेेपणापणा

काही परूशी आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक जे यरुशलेम
शहराहून आले होते, ते येशूभोवती जमले. 2आिण त्यांनी
त्याच्या काही िशष्यांना अशुद्ध, म्हणजे िवधीग्रंथ हात न धुता

जेवताना पािहले. 3कारण परूशी व इतर सवर् यहूदी वाडविडलांचे िनयम
पाळून िविशष्ट रीतीने नीट हात धुतल्यािशवाय जेवत नाहीत.
4बाजारातून आणलेली कुठलीही वस्तू धुतल्यािशवाय ते खात नाहीत.
त्यांच्या पूवर्जांच्या इतर अनेक चालारीती ते पाळतात आिण प्याले,
घागरी, तांब्याची भांडी धुणे अशा दसुर ेइतर िनयमही पाळतात. 5मग
परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी येशूला िवचारले, “तुझे िशष्य
वाडविडलांच्या िनयम प्रमाणे का जगत 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 लोकांस शास्त्र म्हणून जे िशकवतात ते मनुष्यांनी केलेले
िनयम असतात.’

8तुम्ही देवाच्या आज्ञांचा त्याग केला असून, आता तुम्ही मनुष्याची
परपंरा पाळत आहात.” 9आणखी तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपल्या
परपंरा पाळण्याकरता देवाची आज्ञा मोडण्यासाठी सोयीस्कर पद्धत
शोधून काढली आहे. 10मोशेने सांिगतले आहे की, ‘तू आपल्या आई-
वडीलांचा सन्मान कर आिण जो मनुष्य आपल्या विडलांबद्दल िंकवा
आईबद्दल वाईट बोलतो, त्यास ठार मारलेच पािहजे.’ 11परतंु तुम्ही
िशकिवता, एखादा मनुष्य आपल्या विडलांना व आईला असे म्हणू
शकतो की, ‘तुम्हास मदत करण्यासाठी माझ्याकडे थोडे फार आहे, परतंु
तुम्हास मदत करण्यासाठी मी ते वापरणार नाही, मी ते देवाला अपर्ण
करण्याचे ठरवले आहे.’ 12तर तुम्ही त्यास त्याच्या विडलांसाठी िंकवा
आईसाठी पुढे काहीच करू देत नाही. 13अशाप्रकार ेतुम्ही आपला
संप्रदाय चालू ठेवून देवाचे वचन रद्द करता आिण यासारख्या पुष्कळ
गोष्टी करता.”
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14 तेव्हा येशूने लोकसमुदायाला पुन्हा बोलावून म्हटले, “प्रत्येकाने
माझे ऐका व हे समजून घ्या.

15बाहेरून मनुष्याच्या आत जाऊन त्यास अपिवत्र करील असे काही
नाही, तर मनुष्याच्या आतून जे िनघते तेच त्यास अशुद्ध करते. ज्या
कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तो ऐको.”

16-17लोकसमुदायाला सोडून येशू घरात गेला तेव्हा िशष्यांनी त्यास
या दाखल्यािवषयी िवचारले, 18तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हासदेखील हे
समजत नाही काय? जे बाहेरून मनुष्याच्या आत जाते ते त्यास अशुद्ध
करीत नाही हे तुम्हास समजत नाही का? 19कारण ते त्याच्या
अतंःकरणात जात नाही तर त्याच्या पोटात जाते नतंर ते िवष्ठेद्वारे
शरीराबाहेर पडते.” असे सांगून सवर्प्रकारचे अन्न त्याने शुद्ध घोिषत केले.
20आणखी तो म्हणाला, “जे मनुष्याच्या अतंःकरणातून बाहेर पडते ते
मनुष्यास अशुद्ध करते. 21कारण आतून म्हणजे अतंःकरणातून वाईट
िवचार बाहेर पडतात. जारकमर्, चोरी, खून, 22 व्यिभचार, लोभ,
वाईटपणा, कपट, असभ्यता, मत्सर, िशव्यागाळी, अहकंार आिण
मूखर्पणा, 23या सवर् वाईट गोष्टी आतून बाहेर पडतात आिण मनुष्यास
अशुद्ध करतात.”

ययेेशशू ूसुरफसुरफुुनीकीनीकी स्त्रीचीस्त्रीची मुलगीमुलगी बरीबरी करतोकरतो

24 येशू त्या िठकाणाहून िनघून सोर आिण िसदोन प्रांतात गेला. तेथे
तो एका घरात गेला व हे कोणाला कळू नये अशी त्याची इच्छा होती.
तरी त्यास गुप्त राहणे शक्य नव्हते. 25पण िजच्या लहान मुलीला अशुद्ध
आत्मा लागला होता अशा एका स्त्रीने त्याच्यािवषयी लगेच ऐकले व ती
येऊन त्याच्या पाया पडली. 26ती स्त्री ग्रीक होती व िसरीयातील
िफनीिशया येथे जन्मली होती. ितने येशूला आपल्या मुलीतून भूत
काढण्याची िवनतंी केली. 27तो ितला म्हणाला, “प्रथम मुलांना तृप्त
होऊ दे कारण मुलांची भाकरी घेऊन कुत्र्याला टाकणे योग्य नव्हे.”
28परतंु ती त्यास म्हणाली, “प्रभू, कुत्रीसुद्धा मुलांच्या हातून मेजाखाली
पडलेला चुरा खातात.” 29तो त्या स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या या
बोलण्यामुळे जा, तुझ्या मुलीतून भूत िनघून गेले आहे.” 30मग ती घरी
आली तेव्हा ितची मुलगी अथंरूणावर पडली आहे व ितच्यातून भूत
िनघून गेले आहे. असे ितने पािहले.

ययेेशशू ूबिहऱ्याबिहऱ्या-तोतऱ्यातोतऱ्या मनुष्यासमनुष्यास बरबरे ेकरतोकरतो

31 येशू सोर भोवतालच्या प्रदेशातून परतला आिण िसदोनाहून
दकापलीसच्या वाटेने गालीलच्या सरोवराकडे आला. 32 तेथे काही
लोकांनी एका बिहऱ्या-तोतऱ्या मनुष्यास येशूकडे आणले व आपण
त्याच्यावर हात ठेवावा अशी िवनतंी केली. 33 येशूने त्यास लोकांपासून
एका बाजूस घेऊन त्याच्या कानात आपली बोटे घातली व थंुकून
त्याच्या जीभेला स्पशर् केला. 34 त्याने स्वगार्कडे पाहून उसासा टाकला
व तो म्हणाला, “इफ्फाथा.” म्हणजे मोकळा हो. 35आिण त्याच क्षणी
त्याचे कान मोकळे झाले आिण जीभेचा बदं सुटला व त्यास बोलता येऊ
लागले. 36 तेव्हा हे कोणाला सांगू नका असे त्याने त्यांना िनक्षून
सांिगतले. परतंु तो त्यांना जसजसे सांगत गेला, तसतसे ते अिधकच
जाहीर करत गेले. 37 ते लोक फारच आश्चयर्चिकत झाले व म्हणाले,
“त्याने सवर्काही चांगले केले आहे. तो बिहऱ्यांना ऐकण्यास आिण
मुक्यांना बोलावयास लावतो.”

चारचार हजारांनाहजारांना भोजनभोजन

त्यािदवसात पुन्हा लोकांचा मोठा समुदाय जमला व
त्यांच्याजवळ खावयास काही नव्हते. येशूने आपल्या िशष्यांना
बोलावले आिण त्यांना म्हणाला, 2 “मला या लोकांचा

कळवळा येतो, कारण आज तीन िदवस ते माझ्याबरोबर आहेत आिण
त्यांच्याजवळ खावयास काही नाही. 3मी जर त्यांना उपाशी घरी
पाठवले तर ते रस्त्यातच कासावीस होऊन पडतील आिण त्यांच्यातील
काही तर दरुून आले आहेत.” 4 त्याच्या िशष्यांनी उत्तर िदले, “येथे

अरण्यात हे तृप्त होतील इतक्या भाकरी कोठून आणाव्यात?” 5 त्याने
त्यांना िवचारले, “तुमच्याजवळ िकती भाकरी आहेत?” ते म्हणाले,
“सात.” 6 त्याने लोकांस जिमनीवर बसण्याची आज्ञा केली. त्याने सात
भाकरी घेतल्या, आभार मानले व त्या मोडल्या व आपल्या िशष्यांजवळ
त्या वाढण्यास िदल्या आिण त्यांनी त्या लोकांस वाढल्या.
7 त्यांच्याजवळ थोडे लहान मासे होते, त्यास त्याने आशीवार्द देऊन
तेही वाढावयास सांिगतले. 8 ते जेवून तृप्त झाले व उरलेल्या तुकड्यांच्या
सात टोपल्या त्यांनी भरल्या. 9 तेथे सुमार ेचार हजार पुरूष होते. मग
येशूने त्यांना घरी पाठवले. 10आिण लगेच तो आपल्या िशष्यांसह
तारवात बसला व दल्मनुथा प्रदेशात गेला.

असमअसमंजंसपणाबद्दलजसपणाबद्दल िशष्यांचािशष्यांचा िनषिनषेेधध
11मग काही परूशी येऊन त्याच्याशी वाद घालू लागले. त्याची परीक्षा

पाहावी म्हणून त्यांनी त्यास स्वगार्तून िचन्ह मािगतले. 12आपल्या
आत्म्यात दीघर् उसासा टाकून तो म्हणाला, “ही िपढी िचन्ह का मागते?
मी तुम्हास खर ेसांगतो की, या िपढीला िचन्ह िदले जाणार नाही.”
13नतंर तो त्यांना सोडून पुन्हा तारवात जाऊन बसला व सरोवराच्या
पलीकडच्या बाजूस गेला.

14 तेव्हा िशष्य भाकरी आणण्याचे िवसरले होते आिण तारवात
त्यांच्याजवळ एकच भाकर होती. 15 येशूने त्यांना िनक्षून सांिगतले,
“सांभाळा, परूश्यांचे खमीर व हेरोदाचे खमीर यापासून सावध राहा.”
16मग ते आपसात चचार् करू लागले की, “आपल्याजवळ भाकरी नाहीत
म्हणून तो बोलला की काय?” 17 ते काय बोलत होते हे ओळखून येशू
त्यास म्हणाला, “आपणाजवळ भाकरी नाहीत यािवषयी चचार् का करता?
अजून तुमच्या लक्षात आले नाही काय व तुम्हास समजूनही समजत
नाही काय? तुमचे अतंःकरण कठीण झाले आहे काय? 18डोळे असून
तुम्हास िदसत नाही काय? कान असून तुम्हास ऐकू येत नाही काय?
तुम्हास आठवत नाही काय? 19मी पाच हजार लोकांस पाच भाकरी
वाटून िदल्या तेव्हा तुम्ही तुकड्यांमधून िकती टोपल्या गोळा केल्या.”
िशष्यांनी उत्तर िदले, “बारा.” 20 “आिण चार हजारांसाठी मी सात
भाकरी मोडल्या, तेव्हा तुम्ही तुकड्यांच्या िकती टोपल्या गोळा केल्या?”
िशष्यांनी उत्तर िदले, “सात.” 21मग येशू त्यांना म्हणाला, “अजूनही
तुम्हास समजत नाही काय?”

ययेेशशू ूबबेेथसथसैदैादा ययेेथीलथील आआंंधळ्यालाधळ्याला दृष्टीदृष्टी ददेेतोतो
22 ते बेथसदैा येथे आले. तेव्हा लोकांनी त्याच्याकडे एका

आंधळ्याला आणले व आपण त्यास स्पशर् करावा अशी िवनतंी केली.
23मग त्याने आंधळ्याचा हात धरून त्यास गावाबाहेर नेले मग येशू त्या
आंधळ्याच्या डोळ्यांवर थंुकून व त्याच्यावर हात ठेवून त्यास िवचारले,
“तुला काही िदसते काय?” 24 त्याने वर पािहले आिण म्हणाला, “मला
माणसे िदसत आहेत असे वाटते कारण ती मला झाडांसारखी िदसत
आहेत, तरीही ती चालत आहेत.” 25नतंर येशूने पुन्हा आपले हात त्या
मनुष्याच्या डोळ्यावर ठेवले. त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्यास दृष्टी आली
आिण त्यास सवर्काही स्पष्ट िदसू लागले. 26 येशूने त्याला, “त्या गावात
पाऊलदेखील टाकू नको” असे सांगून घरी पाठवून िदले.

ययेेशशू ूहाहा िख्रस्तिख्रस्त आहआहेे अशीअशी पपेेत्रानत्रानेे िदलिदलेेलीली कबुलीकबुली

27मग येशू व त्याचे िशष्य िफलीप्पा कैसरीया नामक प्रदेशास
जाण्यास िनघाले. वाटेत त्याने त्याच्या िशष्यांना िवचारले, “लोक मला
कोण म्हणून ओळखतात?” 28 त्यांनी त्यास उत्तर िदले, “काहीजण
म्हणतात, तुम्ही बािप्तस्मा करणारा योहान, तर इतर काही एलीया
समजतात, तर दसुर ेकाही तुम्ही संदेष्ट्यांपकैी एक आहात असे
म्हणतात.”

29मग येशूने त्यांना िवचारले, “तुम्हास मी कोण आहे असे वाटते?”
पेत्राने उत्तर िदले, “तू िख्रस्त आहेस.” 30 येशू िशष्यांना म्हणाला, “मी
कोण आहे हे कोणालाही सांगू नका.”

माकर्  7:14 501 माकर्  8:30
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स्वतःचस्वतःचेे मरणमरण वव पुनरुत्थानपुनरुत्थान यािवषयीचयािवषयीचेे ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

31तो त्यांना िशकवू लागला, मनुष्याच्या पुत्राने पुष्कळ दःुखे भोगावी.
वडील, मुख्य याजक लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांजकडून नाकारले
जावे, त्यास ि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 त्यास दटावू लागला. 33परतंु येशूने वळून आपल्या
िशष्यांकडे पािहले व पेत्राला धमकावून म्हटले, “अर ेसतैाना, माझ्यापुढून
िनघून जा! कारण तू देवाच्या गोष्टीकडे लक्ष लावीत नाहीस, तर
मनुष्याच्या गोष्टीकडे लक्ष लावतोस.”

आत्मत्यागाचआत्मत्यागाचेे आमआमंतं्रणत्रण

34नतंर त्याने आपल्या िशष्यांसह लोकांस बोलावले व त्यांना
म्हणाला, “जर कोणाला माझ्यामागे यायचे आहे तर त्याने स्वतःला
नाकारावे. आपला वधस्तभं उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे. 35जो
कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो जीवाला मुकेल व जो कोणी
माझ्यासाठी व सुवातेर्साठी िजवाला मुकेल तो आपला जीव वाचवील.
36मनुष्याने सवर् जग िमळिवले व आपल्या जीवाचा नाश करून घेतला
तर त्यास काय लाभ? 37जीवाच्या मोबदल्यात मनुष्य काय देऊ
शकेल? 38 देवाशी अप्रामािणक 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.”

ययेेशूचशूचेे रूपांतररूपांतर

येशू त्या लोकांस म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो की, येथे
उभे असलेले काही असे आहेत की, ज्यांना देवाचे राज्य
सामथ्यार्िनशी आलेले िदसेपयर्ंत मरणाचा अनुभव येणार

नाही.” 2सहा िदवसानतंर 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 पिरटाला शुभ्र करता येणार नाहीत, अशी
झाली होती. 4 तेव्हा एलीया व मोशे त्याच्याबरोबर प्रकट झाले, ते
येशूबरोबर संभाषण करीत होते. 5 पेत्र येशूला म्हणाला, “रब्बी, आपण
येथे आहोत हे चांगले आहे. आपण तीन मडंप बनवू. एक आपणासाठी,
एक मोशेसाठी व एक एलीयासाठी.” 6 पेत्र असे बोलला कारण काय
बोलावे ते त्यास समजेना कारण ते भयभीत झाले होते. 7 तेव्हा एक ढग
आला आिण त्याने त्यांच्यावर छाया केली आिण मेघातून एक वाणी
झाली, “हा माझा िप्रय पुत्र आहे याचे तुम्ही ऐका.” 8अचानक, 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 मरण पावलेल्यातून उठेपयर्ंत
कोणालाही सांगू नका.” 10 म्हणून त्यांनीही गोष्ट त्यांच्यातच ठेवली, परतंु
ते मरण पावलेल्यातून उठणे याचा अथर् काय यािवषयी आपसात चचार्
करीत होते. 11 त्यांनी येशूला िवचारले, “प्रथम एलीया आला पािहजे
असे िनयमशास्त्राचे िशक्षक का म्हणातात?” 12तो त्यांना म्हणाला,
“होय, एलीया पिहल्याने येऊन सवर्काही व्यविस्थतपणे करतो हे खरे
आहे. परतंु मनुष्याच्या पुत्रािवषयी त्याने पुष्कळ दःुखे सोसावीत व
नाकारले जावे असे पिवत्र शास्त्रात का िलिहले आहे? 13मी तुम्हास
सांगतो, एलीया आलाच आहे आिण त्याच्यािवषयी िलिहल्याप्रमाणे,
त्यांना पािहजे तसे त्यांनी त्याचे केले.”

िशष्यिशष्य भूतग्रस्तभूतग्रस्त मुलालामुलाला बरबरे ेकरण्यासकरण्यास असमथअसमथर्र्

14नतंर ते िशष्यांजवळ आले, तेव्हा त्यांना त्यांच्याभोवती मोठा
लोकसमुदाय आहे आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक त्याच्याशी वाद करत
आहेत असे त्यांना िदसले. 15सवर् लोक येशूला पाहताच आश्चयर्चिकत
झाले आिण ते त्याचे स्वागत करण्यासाठी धावले. 16 येशूने िशष्यांना
िवचारले, “तुम्ही त्यांच्याशी कसला वाद घालीत आहात?” 17 तेव्हा
समुदायातील एकाने त्यास उत्तर िदले, “गुरुजी, मी माझ्या मुलाला

आपणाकडे आणले. त्यास दषु्ट आत्मा लागला असून तो बोलू शकत
नाही. 18आिण जेव्हा तो त्यास धरतो तेव्हा त्यास खाली आपटतो व
तोंडाला फेस आणतो, दात चावतो व नतंर ताठ होतो. मी आपल्या
िशष्यांना त्यास काढावायास सांिगतले परतंु ते काढू शकले नाहीत.”

ययेेशशू ूभूतग्रस्तभूतग्रस्त मुलालामुलाला बरबरे ेकरतोकरतो

19 येशू त्यांना म्हणाला, “हे िवश्वासहीन िपढी, मी कोठवर
तुमच्याबरोबर असणार? मी तुमच्याबरोबर कोठवर सहन करू? मुलाला
इकडे आणा.” 20नतंर त्यांनी मुलाला येशूकडे आणले आिण जेव्हा त्या
दषु्ट आत्म्याने येशूकडे पािहले तेव्हा लगेच त्या मुलाला िपळून टाकले
आिण तो जिमनीवर पडून तोंडाला फेस आणून लोळू लागला. 21नतंर
येशूने त्याच्या विडलांना िवचारले, “िकती काळ हा असा आहे?”
वडीलांनी उत्तर िदले, “बाळपणापासून हा असा आहे. 22पुष्कळदा ठार
करण्यासाठी त्याने त्यास अग्नीत िंकवा पाण्यात टाकले. जर आपल्या
हातून काही होणे शक्य असेल तर आम्हावर दया करा व आम्हास मदत
करा.” 23 येशू त्यास म्हणाला, “शक्य असेल तर, असे कसे म्हणतोस?
िवश्वास ठेवणाऱ्याला सवर्काही शक्य आहे.” 24 तेव्हा लागलेच मुलाचे
वडील मोठ्याने ओरडून म्हणाले, “मी िवश्वास करतो, माझा अिवश्वास
घालवून टाका.” 25 येशूने लोकसमुदाय त्याच्याकडे धावत येत आहे
असे पािहले तेव्हा येशू त्या दषु्ट आत्म्याला धमकावून म्हणाला, “अरे
मुक्या बिहऱ्या आत्म्या, मी तुला आज्ञा करतो की, याच्यातून बाहेर नीघ
आिण पुन्हा कधीही याच्यात िशरू नको.” 26नतंर तो ओरडून व त्यास
अगदी िपळून बाहेर िनघाला व मुलगा मृतासारखा झाला आिण लोकांस
वाटले, तो मरण पावला. 27परतंु येशूने त्यास हातास धरून त्यास
उठवले आिण तो उभा रािहला.

28नतंर येशू घरात गेल्यावर त्याच्या िशष्यांनी त्यास एकांतात
िवचारले, “आम्ही तो अशुद्ध आत्मा का काढू शकलो नाही?” 29 येशू
त्यांना म्हणाला, “ही जात प्राथर्नेवाचून दसुऱ्या कशानेही िनघणे शक्य
नाही.”

आपल्याआपल्या मृत्यमृत्युबुद्दलबद्दल ययेेशूनशूनेे ददुसुऱ्यांदासऱ्यांदा ककेेललेेललेे भिवष्यभिवष्य

30 ते तेथून िनघाले आिण गालील प्रांतातून प्रवास करीत चालले होते.
हे कोणालाही कळू नये अशी येशूची इच्छा होती. 31कारण तो आपल्या
िशष्यांना िशकवीत होता. तो त्यांना म्हणाला, “मनुष्याचा पुत्र
िवश्वासघाताने धरून मनुष्यांच्या हाती िदला जाणार आहे. ते त्यास ठार
मारतील. परतंु मारला गेल्यानतंर तो ितसऱ्या िदवशी उठेल.” 32पण या
बोलण्याचा अथर् त्यांना समजला नाही आिण त्यािवषयी त्यास
िवचारण्यास ते भीत होते.

नम्रतनम्रतेेिवषयीिवषयी धडाधडा

33पुढे ते कफणर्हूमास आले. येशू घरात असता त्याने त्यांना
िवचारले, “वाटेत तुम्ही कशािवषयी चचार् करीत होता?” 34परतंु ते गप्प
रािहले कारण वाटेत त्यांनी सवार्ंत मोठा कोण यािवषयी चचार् चालली
होती. 35मग येशू खाली बसला, त्याने बाराजणांना बोलावून त्यांना
म्हटले, “जर कोणाला पिहले व्हावयाचे असेल तर त्याने सवार्त शेवटला
व सवार्ंचा सेवक झाले पािहजे.” 36मग येशूने एक बालकास घेऊन
त्यांच्यामध्ये उभे केले व त्यांना म्हणाला? 37 “जो कोणी या लहान
बालकाला माझ्या नावाने स्वीकारतो तो मला स्वीकारतो आिण जो
कोणी मला स्वीकारतो तो केवळ माझाच स्वीकार करतो असे नाही तर
ज्याने मला पाठवले त्याचाही स्वीकार करतो.”

सिहष्णसिहष्णुतुतेेचीची िशकवणिशकवण

38योहान येशूला म्हणाला, “गुरुजी, आम्ही एकाला आपल्या नावाने
भूते काढताना पािहले आिण आम्ही त्यास मना केले, कारण तो
आपल्यापकैी नव्हता.” 39परतंु येशू म्हणाला, “त्याला मना करू नका,
कारण जो कोणी माझ्या नावाने चमत्कार करतो तो नतंर माझ्यािवषयी
वाईट बोलू शकणार नाही. 40जो आपल्याला प्रितकूल नाही तो
आपल्याला अनुकूल आहे. 41मी तुम्हास खर ेसांगतो, िख्रस्ताचे म्हणून
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तुम्हास जो कोणीएक प्याला पाणी देईल तो नक्कीच आपल्या
प्रितफळाला मुकणार नाही.”

इतरांनाइतरांना अडखळवण्यािवरूद्धअडखळवण्यािवरूद्ध इशाराइशारा

42माझ्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या या लहानातील एकाला जो कोणी
देवापासून परावृत्त करील, त्याच्या गळ्यात जात्याची तळी बांधून त्यास
समुद्रात फेकून देणे हे त्याच्यासाठी बर ेआहे. 43-44जर तुझा उजवा हात
तुला पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असेल तर तो तोडून टाक. दोन हात
असून नराकात न िवझणाऱ्या अग्नीत जाण्यापेक्षा एक हात नसून
जीवनात जाणे बर.े 45-46आिण जर तुझा पाय तुला पाप करण्यासाठी
प्रवृत्त करीत असेल तर तो काढून टाक. दोन पाय असून नरकात फेकले
जावे यापेक्षा लगंडे होऊन जीवनात गेलेले बर.े 47-48जर तुझा उजवा
डोळा तुला पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असेल तर तो काढून टाक.
दोन डोळे असून जेथे त्यांना खाणार ेिकडे मरत नाहीत आिण अग्नी
िवझत नाही अशा नरकात फेकले जावे यापेक्षा एक डोळा असून देवाच्या
राज्यात जाणे हे बर.े 49कारण प्रत्येकाची अग्नीने परीक्षा घेतली जाईल.
50 “मीठ चांगले आहे. जर मीठाने त्याचा खारटपणा घालिवला तर ते
पुन्हा कसे खारट कराल. तुम्ही आपणामध्ये मीठ असू द्या आिण
एकमेकांबरोबर शांतीने रहा.”

िववाहबिववाहबंधंनाचीधनाची ईश्वरिनिर्मतईश्वरिनिर्मत दृढतादृढता

नतंर येशूने ती जागा सोडली आिण यहूदीया प्रांतात व यादेर्न
ओलांडून पलीकडे गेला. लोक समुदाय एकत्र जमून
त्याच्याकडे आले आिण आपल्या चालीप्रमाणे त्याने त्यांना

िशकिवले.
2काही परूशी येशूकडे आले. त्यांनी त्यास िवचारले, “पतीने पत्नी

सोडावी हे कायदेशीर आहे काय?” हे तर त्यांनी त्याची परीक्षा
पाहण्यासाठी िवचारले. 3 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “मोशेने तुम्हास काय
आज्ञा िदली आहे?” 4 ते म्हणाले, “मोशेने पुरुषाला सूटपत्र िलिहण्याची
व असे करून आपल्या पत्नीला सोडण्याची परवानगी िदली आहे.”
5 येशू म्हणाला, “केवळ तुमच्या अतंःकरणाच्या कठीणपणामुळे मोशेने
ही आज्ञा तुमच्यासाठी िलहून ठेवली. 6परतंु उत्पत्तीच्या आरभंापासून
देवाने त्यांना पुरूष व स्त्री असे िनमार्ण केले.

7या कारणामुळे पुरूष आपल्या आई-वडीलांना सोडून आपल्या
पत्नीशी जडून राहील.

8आिण ती दोघे एकदेह होतील. म्हणून यापुढे ती दोन नाहीत तर
एकदेह आहेत.
9यासाठी देवाने जे जोडले आहे, ते मनुष्याने तोडू करू नये.”

10नतंर येशू व िशष्य घरात असता, िशष्यांनी या गोष्टीिवषयी पुन्हा
त्यास िवचारले. 11तो त्यांना म्हणाला, “जो कोणी आपली पत्नी टाकतो
व दसुरीबरोबर लग्न करतो तो आपल्या पत्नीिवरुद्ध व्यिभचार करतो.
12आिण जर पत्नी आपल्या पतीला सोडते आिण दसुऱ्याबरोबर लग्न
करते, तर तीही व्यिभचार करते.”

लहानलहान मुलांनामुलांना ययेेशूचाशूचा आशीवार्दआशीवार्द

13मग त्याने बालकांस हात ठेवावा? करावा आिण आशीवार्द द्यावा
म्हणून लोकांनी त्यांना त्याच्याकडे आणले, परतंु िशष्यांनी आणणाऱ्यांना
दटावले. 14 येशूने हे पािहले तेव्हा तो रागवला आिण त्यांना म्हणाला,
“लहान बालकांना माझ्याकडे येऊ द्या. त्यांना मना करू नका कारण
देवाचे राज्य यांच्यासारख्यांचेच आहे. 15मी तुम्हास खर ेसांगतो, जो
कोणी बालकासारखा देवाच्या राज्याचा स्वीकार करणार नाही त्याचा
प्रवेश त्यामध्ये मुळीच होणार नाही.” 16 तेव्हा त्याने बालकांना उचलून
जवळ घेतले. आपले हात त्यांच्यावर ठेवले आिण त्यांना आशीवार्द
िदला.

सावसावर्र्कालीककालीक जीवनप्राप्तीिवषयीजीवनप्राप्तीिवषयी एकाएका श्रीमश्रीमंतंत तरुणाचातरुणाचा प्रश्नप्रश्न
17 येशू प्रवासास िनघाला असता एक मनुष्य त्याच्याकडे धावत आला

आिण त्याच्यापुढे गुडघे टेकून म्हणाला, “उत्तम गुरूजी, सावर्कािलक

जीवन िमळवण्यासाठी मी काय करावे?” 18 येशू त्यास म्हणाला, “तू
मला उत्तम का म्हणतोस? देवािशवाय कोणी एक उत्तम नाही. 19तुला
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.” 20तो मनुष्य म्हणाला, “गुरूजी, मी
तरुणपणापासून या आज्ञा पाळत आलो आहे. 21 येशूने त्याच्याकडे
पािहले त्यास त्याच्यावर प्रीती केली तो त्यास म्हणाला, तुझ्यामध्ये एका
गोष्टीची उणीव आहे. जा, तुझ्याजवळ जे असेल नसेल ते सवर् िवकून
आिण गोरगरीबांस देऊन टाक, म्हणजे स्वगार्त तुला संपत्ती प्राप्त होईल
आिण मग चल आिण माझ्यामागे ये.” 22 हे शब्द ऐकून तो मनुष्य खूप
िनराश झाला व िखन्न होऊन िनघून गेला कारण त्याच्याजवळ खूप
संपत्ती होती.

ससंपंत्तीचीपत्तीची आडकाठीआडकाठी

23 येशूने सभोवताली पािहले व तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला,
“देवाच्या राज्यात धनवानांचा प्रवेश होणे िकती कठीण आहे.” 24 त्याचे
शब्द ऐकून िशष्य थक्क झाले, परतंु येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, “माझ्या
मुलांनो, देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे िकती कठीण आहे! 25श्रीमतंांचा
देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नाकातून जाणे सोपे
आहे.” 26 ते यापेक्षाही अिधक आचयर्चिकत झाले आिण एकमेकाला
म्हणाले, “तर मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे?” 27 त्यांच्याकडे
पाहून येशू म्हणाला, “मनुष्यांना हे अशक्य आहे पण देवाला नाही कारण
देवाला सवर् गोष्टी शक्य आहेत.” 28 पेत्र त्यास म्हणू लागला, “पाहा,
आम्ही सवर् सोडले आहे आिण आपल्यामागे आलो आहोत.” 29 येशू
म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो, ज्याने ज्याने माझ्याकिरता व
सुवातेर्करता घरदार, बिहण, भाऊ, आईवडील, मुलेबाळे िंकवा शेतीवाडी
सोडली आहे 30अशा प्रत्येकाला शेवटच्या काळी छळणकुीबरोबर
शभंरपटीने घर,े भाऊ, बिहणी, आया, मुले, शेते आिण येणाऱ्या यगुात
सावर्कािलक जीवन िमळाल्यािशवाय राहणार नाही. 31तरी पिहले ते
शेवटले व शेवटले ते पिहले, असे पुष्कळ जणांचे होईल.”

आपल्याआपल्या मृत्यमृत्युबुद्दलबद्दल ययेेशूनशूनेे ितसऱ्यांदाितसऱ्यांदा ककेेललेेललेे भिवष्यभिवष्य

32मग ते वर यरुशलेम शहराच्या वाटेने जात असता येशू त्यांच्यापुढे
चालला होता. त्याचे िशष्य िविस्मत झाले आिण त्याच्यामागून येणारे
घाबरले होते. नतंर येशूने त्या बारा िशष्यांना पुन्हा एकाबाजूला घेतले
आिण स्वतःच्या बाबतीत काय घडणार आहे हे त्यांना सांगू लागला.
33 “पाहा! आपण वर यरुशलेम शहरास जात आहोत आिण मनुष्याचा
पुत्र धरून मुख्य याजक लोक आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांच्या हाती
िदला जाईल. ते त्यास मरणाची िशक्षा देतील आिण ते त्यास परराष्ट्र ीय
लोकांच्या हाती देतील. 34 ते त्याची थट्टा करतील, त्याच्यावर थंुकतील,
त्यास फटके मारतील, ठार करतील आिण तीन िदवसानी तो पुन्हा
उठेल.”

याकोबयाकोब वव योहानयोहान याचीयाची िवनिवनंतंीती
35याकोब व योहान हे जब्दीचे पुत्र त्याच्याकडे आले आिण त्यास

म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही आपणाजवळ 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 तुम्हास 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 त्यास म्हणाले, “आम्हास
शक्य आहे.” मग येशू त्यांना म्हणाला, “मी जो प्याला िपणार आहे तो
तुम्ही प्याल आिण जो बािप्तस्मा घेईन तो तुम्ही घ्याल, 40परतंु माझ्या
उजवीकडे िंकवा डावीकडे बसू देणे माझ्या हाती नाही. ज्यांच्यासाठी त्या
जागा तयार केल्या आहेत, त्यांच्यासाठीच त्या राखून ठेवल्या आहेत.”

माकर्  9:42 503 माकर्  10:40
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खरखरे ेमोठमोठेेपणपण
41दहा िशष्यांनी या िवनतंीिवषयी ऐकले तेव्हा ते याकोब व योहानावर

फार रागावले. 42 येशूने त्यांना जवळ बोलावले आिण म्हटले, “तुम्हास
माहीत आहे की, परराष्ट्र ी जे सत्ताधारी आहेत ते त्यांच्यावर स्वािमत्व
गाजवतात आिण त्यांचे पुढारी त्यांच्यावर अिधकार गाजवतात. 43परतंु
तुमच्याबाबतीत तसे नाही. तुमच्यातील जो कोणी मोठा होऊ पाहतो
त्याने तुमचा सेवक झाले पािहजे. 44आिण जो कोणी पािहला होऊ
इिच्छतो त्याने सवार्ंचा सेवक झाले पािहजे. 45कारण मनुष्याचा पुत्रही
सेवा करून घ्यावयास नाही तर तो सेवा करावयास आला आहे
पुष्कळांच्या खडंणीकिरता आपला जीव देण्यासाठी आला आहे.”

आआंंधळ्याधळ्या बातीर्मयालाबातीर्मयाला दृष्टीदानदृष्टीदान

46मग ते यरीहो शहरास आले. येशू आपले िशष्य व लोकसमुदायासह
यरीहो सोडून जात असता तीमयाचा मुलगा बातीर्मय हा एक आंधळा
िभकारी रस्त्याच्या कडेला बसला होता. 47 जेव्हा त्याने ऐकले की,
नासरथेकर येशू जात आहे तेव्हा तो मोठ्याने ओरडून म्हणू लागला,
“येशू, दािवदाचे पुत्र माझ्यावर दया करा.” 48 तेव्हा त्याने गप्प बसावे
म्हणून अनेकांनी त्यास दटावले. पण तो अिधक मोठ्याने ओरडून म्हणू
लागला, “येशू दािवदाचे पुत्र मजवर दया करा.” 49मग येशू थांबला आिण
म्हणाला, “त्याला बोलवा,” तेव्हा त्यांनी आंधळ्या मनुष्यास बोलावून
म्हटले, “धीर धर, येशू तुला बोलवत आहे.” 50 त्या आंधळ्याने आपला
झगा टाकला, उडी मारली व तो येशूकडे आला. 51 येशू त्यास म्हणाला,
“मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे?” आंधळा मनुष्य
त्यास म्हणाला, “रब्बी, मला पुन्हा दृष्टी प्राप्त व्हावी.” 52मग येशू त्यास
म्हणाला, “जा! तुझ्या िवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे.” लगेचच तो पाहू
लागला (त्याला दृष्टी आली) आिण रस्त्याने तो येशूच्या मागे चालू
लागला.

यरुशलयरुशलेेमम शहरातशहरात ययेेशूचाशूचा जयोत्सवानजयोत्सवानेे प्रवप्रवेेशश

जेव्हा ते यरुशलेम शहराजवळ जतैुनांच्या डोंगराजवळ
बेथफगे व बेथानी गावाजवळ आले तेव्हा येशूने आपल्या
दोन िशष्यास असे सांगून पाठवले की, 2 “समोरच्या गावात

जा, गावात जाताच, ज्याच्यावर कोणी बसले नाही असे िंशगरु बांधलेले
आढळेल. ते सोडा व येथे आणा. 3आिण जर कोणी तुम्हास िवचारले,
‘तुम्ही हे का घेऊन जात आहात?’ तर तुम्ही असे म्हणा, ‘प्रभूला याची
गरज आहे.’ व तो ते लगेच परत तेथे पाठवील.” 4मग ते िनघाले आिण
त्यांना रस्त्यावर, दाराशी एक िंशगरु बांधलेले आढळले मग त्यांनी ते
सोडले. 5 तेथे उभे असलेल्या लोकांपकैी काहीजण त्यांना म्हणाले, “हे
िंशगरु सोडून तुम्ही काय करीत आहात?” 6 त्यांनी येशू त्यांना काय
म्हणाला ते त्यांना सांिगतले. तेव्हा त्या लोकांनी त्यास ते िंशगरु नेऊ
िदले. 7 त्यांनी ते िंशगरु येशूकडे आणले. त्यांनी आपली वस्त्रे त्याच्यावर
पांघरली व येशू त्यावर बसला. 8पुष्कळ लोकांनी आपले झगे रस्त्यावर
पसरले आिण इतरांनी शेतातून तोडलेल्या डहाळ्या पसरल्या.

9पुढे चालणार ेव मागून येणार ेघोषणा देऊ लागले,
“होसान्ना, प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो.
10आमचा पूवर्ज दावीद याचे येणार ेराज्य धन्यवािदत असो.
स्वगार्त होसान्ना.”

11नतंर येशूने यरुशलेम शहरात प्रवेश केल्यावर तो परमेश्वराच्या
भवनात गेला व सभोवतालचे सवर् पािहले. त्या सुमारास संध्याकाळ
झाली होती म्हणून तो आपल्या बारा िशष्यांसह बेथानीस िनघून गेला.

अअंिंजराचिजराचेे िनष्फळिनष्फळ झाडझाड
12दसुऱ्या िदवशी, ते बेथानीहून िनघाल्यानतंर येशूला भूक लागली.

13 त्यास पानांनी भरलेले अिंजराचे एक झाड दरुून िदसले. त्यावर काही
िमळेल या आशेने तो पाहावयास गेला पण तेथे त्यास पानांिशवाय काही
आढळले नाही कारण तो अिंजराचा हगंाम नव्हता. 14नतंर तो त्यास

म्हणाला, “यापुढे सवर्काळ तुझे फळ कोणीही खाणार नाही.” त्याच्या
िशष्यांनी हे ऐकले.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या भवनाचभवनाचेे शुद्धीकरणशुद्धीकरण

15नतंर ते यरुशलेम शहरात गेले आिण येशू परमेश्वराच्या भवनात
गेला तेव्हा भवनात जे खरदेी िवक्रीचा व्यवहार करीत होते त्यांना येशू
बाहेर घालवू लागला. त्याने सराफांचे चौरगं व जे कबुतर ेिवकत होते
त्यांची बठैक उलथून टाकली. 16 त्याने कोणालाही कसल्याच वस्तंूची
परमेश्वराच्या भवनामधून नेआण करू िदली नाही.

17मग येशू िशकवू लागला. तो त्यांना म्हणाला,
“माझ्या घराला सवर् राष्ट्र ांचे प्राथर्नाभवन म्हणतील, असे पिवत्र शास्त्रात
िलिहले नाही काय?
परतंु तुम्ही त्यास लुटारंूची गुहा बनवली आहे.”

18मुख्य याजकांनी आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी हे ऐकले आिण ते
त्यास ठार मारण्याचा मागर् शोधू लागले कारण सवर् लोक त्याच्या
िशक्षणाने थक्क झाल्याने ते त्यास भीत होते.

19 त्या रात्री येशू व त्याचे िशष्य शहराबाहेर गेले.

िवश्वासाचिवश्वासाचेे सामथ्यसामथ्यर्र्

20सकाळी येशू आिण त्याचे िशष्य जात असता त्यांनी ते अिंजराचे
झाड मुळापासून वाळून गेलेले पािहले. 21 पेत्राला आठवण झाली. तो
येशूला म्हणाला, “रब्बी, पाहा! ज्या अिंजराच्या झाडाला आपण शाप
िदला ते वाळून गेले आहे.”

22 येशूने उत्तर िदले, “देवावर िवश्वास ठेवा. 23मी तुम्हास खर ेसांगतो
की, जो कोणी या डोंगराला ‘उपटून समुद्रात टाकाला जा’ असे म्हणेल व
तो आपल्या मनात संशय धरणार नाही आपण जे म्हणतो तसे घडेलच
असा िवश्वास धरील तर त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. 24 म्हणून मी
तुम्हास सांगतो तो जे काही तुम्ही प्राथर्नेत मागाल ते िमळालेच आहे
असा िवश्वास धरा आिण ते तुम्हास ि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. 26परतंु तुम्ही जर क्षमा करणार नाही तर
तुमचा स्वगार्तील िपताही तुमच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही.”

ययेेशूच्याशूच्या अिधकारािवषयीचअिधकारािवषयीचेे प्रश्नप्रश्न
27 ते परत यरुशलेम शहरास आले आिण येशू परमेश्वराच्या भवनात

िफरत असता मुख्य याजक लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडील
त्याच्याकडे आले. 28आिण त्यास म्हणाले, “आपण कोणात्या
अिधकाराने या गोष्टी करता? त्या करण्याचा अिधकार आपणास कोणी
िदला?” 29 येशू त्यांना म्हणाला, “मीही तुम्हास एक प्रश्न िवचारतो आिण
जर तुम्ही मला त्याचे उत्तर िदले तर मी या गोष्टी कोणत्या अिधकाराने
करतो हे तुम्हास सांगेन. 30योहानाचा 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? 32परतंु जर आपण
तो मनुष्यांपासून आहे असे म्हणावे तर लोक आपणावर रागवतील.” त्या
लोकांची भीती वाटत होती कारण सवर् लोकांचा िवश्वास होता की योहान
खरोखर संदेष्टा होता. 33मग त्यांनी येशूला उत्तर िदले, “आम्हास माहीत
नाही.” तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मग मीही या गोष्टी कोणात्या
अिधकाराने करीत आहे हे तुम्हास सांगत नाही.”

द्राक्षमळ्याचाद्राक्षमळ्याचा दाखलादाखला

येशू त्यांना दाखले 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.
2हगंामाच्या योग्यवेळी शेतकऱ्याकडून द्राक्षमळ्यातील फळांचा योग्य
िहस्सा िमळावा म्हणून त्याने एका नोकरास पाठवले. 3परतंु त्यांनी
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नोकरास धरले, मारले आिण िरकामे पाठवून िदले. 4नतंर त्याने दसुऱ्या
नोकरास पाठवले. त्यांनी त्याचे डोके फोडले आिण त्यास अपमानकारक
रीतीने वागिवले. 5मग धन्याने आणखी एका नोकराला पाठवले. त्यांनी
त्यास िजवे मारले त्याने इतर अनेकांना पाठवले. शेतकऱ्यांनी काहींना
मारहाण केली तर काहींना ठार मारले. 6धन्याजवळ पाठवण्यासाठी
आता फक्त त्याचा िप्रय मुलगा उरला होता. तो म्हणाला, “खात्रीने ते
माझ्या मुलाला मान देतील.” तो त्याचा आवडता मुलगा होता म्हणून
शेवटी त्याने त्यास त्या शेतकऱ्यांकडे पाठवले. 7परतंु ते शेतकरी
एकमेकांस म्हणाले, “हा तर वारीस आहे. चला, आपण याला िजवे मारू
म्हणजे वतन आपलेच होईल!” 8मग त्यांनी त्यास धरले, िजवे मारले
आिण द्राक्षमळ्याबाहेर फेकून िदले. 9तर मग द्राक्षमळ्याचा धनी काय
करील? तो येईल आिण शेतकऱ्यांना िजवे मारील व द्राक्षमळा दसुऱ्यांना
देईल.

10तुम्ही हा शास्त्रलेख वाचला नाही काय?
जो दगड बांधणाऱ्यांनी नाकारला तो कोनिशला झाला.
11 हे परमेश्वराकडून झाले,
आिण ते आमच्या दृष्टीने आश्चयर्कारक कृत्य आहे.

12मग ते येशूला अटक करण्याचा मागर् शोधू लागले. परतंु त्यांना
लोकांची भीती वाटत होती. त्यास अटक करण्याची त्यांची इच्छा होती
कारण त्यांना माहीत होते की, हा दाखला त्याने त्यांनाच उद्देशून
सांिगतला होता. मग ते त्यास सोडून िनघून गेले.

ककैैसरालासराला करकर ददेेण्यािवषयीचाण्यािवषयीचा प्रश्नप्रश्न
13नतंर त्यांनी त्यास चुकीचे बोलताना पकडावे म्हणून काही परूशी

व काही हेरोदी लोकांस त्याच्याकडे पाठवले. 14 ते त्याच्याकडे आले
आिण म्हणाले, “गुरूजी की, आपण प्रामािणक आहात आिण पक्षपात न
करता आपण देवाचा मागर् खरपेणाने िशकिवता हे आम्हास माहीत आहे
तर मग कैसरला कर देणे योग्य आहे की नाही? आिण आम्ही तो द्यावा
की न द्यावा?” 15परतंु येशूने त्यांचा ढोंगीपणा ओळखला व त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही माझी परीक्षा का पाहता? माझ्याकडे एक नाणे आणा
म्हणजे मी ते पाहीन.” 16मग त्यांनी त्याच्याकडे एक नाणे आणले. त्याने
त्यांना िवचारले, “या नाण्यावरील ही प्रितमा व हा लेख कोणाचा आहे?”
ते त्यास म्हणाले, “कैसराचा.” 17मग येशू त्यांना म्हणाला, “जे कैसराचे
ते कैसराला आिण जे देवाचे ते देवाला द्या.” तेव्हा त्यांना त्याच्या
उत्तरािवषयी फार आश्चयर् वाटले.

पुनरुत्थानािवषयीचापुनरुत्थानािवषयीचा प्रश्नप्रश्न
18नतंर, जे पुनरुत्थान नाही असे मानणार ेकाही सदकूी त्याच्याकडे

आले त्यांनी त्यास िवचारले, 19 “गुरुजी. मोशेने आमच्यासाठी असे
िलिहले आहे की, जर कोणा मनुष्याचा भाऊ मरण पावला व त्याची
पत्नी मागे रािहली, परतंु त्यांना मूलबाळ नसले तर आपल्या भावाच्या
वंश पुढे चालावा म्हणून त्या मनुष्याने ितच्याबरोबर लग्न करावे आिण
मरण पावलेल्या भावाचा वंश वाढवावा. 20तर असे कोणी सात भाऊ
होते. पिहल्याने पत्नी केली व तो मूलबाळ न होता मरण पावला.
21दसुऱ्याने ितच्याबरोबर लग्न केले, तोसुध्दा मूलबाळ न होता मरण
पावला. 22 ितसऱ्याने तसेच केले. त्या सात भावांपकैी एकालाही त्या
स्त्रीपासून, मूलबाळ झाले नाही. शेवटी ती स्त्रीही मरण पावली.
23सातही भावांनी ितच्याबरोबर लग्न केले तर पुनरुत्थानाच्या वेळी
जेव्हा लोक मरण पावलेल्यातून उठतील तेव्हा ती कोणाची पत्नी
असेल? कारण सातही जणांनी ितच्याबरोबर लग्न केले होते.” 24 येशू
त्यांना म्हणाला, “खात्रीने, शास्त्रलेख आिण देवाचे सामथ्यर् तुम्हास
माहीत नाही म्हणून तुम्ही अशी चूक करीत आहात. 25कारण जेव्हा
लोक मरण पावलेल्यातून उठतील तेव्हा ते लग्न करणार नाहीत व करून
देणार नाहीत त्याऐवजी ते स्वगार्तील देवदतूाप्रमाणे असतील. 26परतंु
मरण पावलेल्यांच्या पुन्हा उठण्यािवषयी तुम्ही मोशेच्या पुस्तकातील
जळत्या झुडपािवषयी वाचले नाही काय? तेथे देव मोशाला म्हणाला, मी
अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा देव आहे. 27तो
मरण पावलेल्यांचा देव नव्हे तर िजवंत लोकांचा देव आहे. तुम्ही फार
चुकत आहात.”

सवार्तसवार्त मोठीमोठी आज्ञाआज्ञा कोणतीकोणती हाहा प्रश्नप्रश्न
28 त्यानतंर एका िनयमशास्त्राच्या िशक्षकाने त्यांना वाद घालताना

ऐकले. येशूने त्यांना िकती चांगल्या प्रकार ेउत्तर िदले ते पािहले. तेव्हा
त्याने िवचारले, “सवर् आज्ञा पकैी महत्त्वाची अशी पिहली आज्ञा
कोणती?” 29 येशूने उत्तर िदले, “पिहली महत्त्वाची आज्ञा ही, ‘हे
इस्राएला, ऐक, प्रभू आपला देव एकच प्रभू आहे. 30तू आपल्या संपूणर्
अतंःकरणाने, संपूणर् िजवाने, संपूणर् मनाने आिण संपूणर् शक्तीने तुझा देव
प्रभू याच्यावर प्रीती कर.’ 31दसुरी आज्ञा ही आहे, ‘जशी आपणावर
तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर.’ यापेक्षा दसुरी कोणतीही आज्ञा
मोठी नाही.” 32तो मनुष्य उत्तरला, “देव एकच आहे, गुरूजी आिण
त्याच्यािशवाय कोणीही नाही असे आपण म्हणता ते खर ेबोललात.
33 त्याच्यावर पूणर् अतंःकरणाने, पूणर् बुद्धीने, पूणर् शक्तीने आिण जशी
आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती 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 त्यास म्हणाला, “तू देवाच्या राज्यापासून दरू नाहीस.” त्यानतंर
त्यास प्रश्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

िख्रस्तिख्रस्त दावीदाचादावीदाचा पुत्रपुत्र वव प्रभूप्रभू

35 येशू परमेश्वराच्या भवनात िशकवीत असता, तो म्हणाला, “िख्रस्त
दािवदाचा पुत्र आहे असे िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणातात ते कसे शक्य
आहे? 36दावीद स्वतः पिवत्र आत्म्याने प्रेिरत होऊन म्हणाला,
‘प्रभू देव, माझ्या प्रभूला म्हणाला,
मी तुझे वरैी तुझ्या पायाखाली घालेपयर्ंत,
तू माझ्या उजवीकडे बसै.’

37दावीद स्वतः िख्रस्ताला ‘प्रभू’ म्हणतो तर मग िख्रस्त दािवदाचा पुत्र
कसा?” आिण मोठा लोकसमुदाय त्याचे आनदंाने ऐकत होता.

शास्त्रीशास्त्री लोकांिवषयीलोकांिवषयी इशाराइशारा

38 िशक्षण देताना तो म्हणाला, “िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांिवषयी सावध
असा. त्यांना लांब लांब झगे घालून िमरवायला आिण बाजारात नमस्कार
घ्यायला आवडते. 39आिण सभास्थानातील व मेजवानीतील सवार्त
महत्त्वाच्या जागांची त्यांना आवड असते. 40 ते िवधवांची घर ेखाऊन
टाकतात आिण धािर्मकता दाखिवण्यासाठी ते लांब लांब प्राथर्ना
करतात. या लोकांस फार कडक िशक्षा होईल.”

िवधविवधवेेननेे ककेेललेेललेे दानदान
41 येशू दानपेटीच्या समोर बसून लोक पेटीत पसेै कसे टाकतात हे

पाहत होता आिण पुष्कळ श्रीमतं लोक भरपूर पसेै टाकीत होते. 42नतंर
एक गरीब िवधवा आली व ितने दोन तांब्याची नाणी म्हणजे एक दमडी
टाकली. 43 येशूने आपल्या िशष्यांना एकत्र बोलावले आिण म्हणाला,
“मी तुम्हास खर ेसांगतो, की सवार्ंनी त्या पेटीत जे दान टाकले त्या
सवार्ंपेक्षा या िवधवेने अिधक टाकले आहे. 44मी 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.”

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या भवनाचीभवनाची धूळधानधूळधान वव ययुगुाचीगाची समाप्तीसमाप्ती यािवषयीयािवषयी ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

मग येशू परमेश्वराच्या भवनातून िनघून जात असता त्याच्या
िशष्यांपकैी एकजण त्यास म्हणाला, “गुरूजी, पाहा, कसे हे
अद्भतू धोंडे व बांधलेली इमारत आहे.” 2 येशू त्यास

म्हणाला “तू या मोठ्या इमारती पाहतोस ना? येथील एकही दगड दसुऱ्या
दगडावर राहणार नाही. त्यातील प्रत्येक खाली पाडला जाईल.” 3 येशू
परमेश्वराच्या भवनासमोरच्या जतैुनाच्या डोंगरावर बसला होता. पेत्र,
याकोब, योहान आिण अिंद्रया यांनी त्यास एकांतात िवचारले, 4 “या
गोष्टी केव्हा घडतील हे आम्हास सांगा आिण या गोष्टी पूणर् होण्याची वेळ
येईल तेव्हा कोणते िचन्ह घडेल?” 5नतंर येशू त्यांना सांगू लागला,
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“तुम्हास कोणी फसवू नये म्हणून सावध राहा. 6पुष्कळ लोक माझ्या
नावाने येतील व म्हणतील की, ‘मी तोच आहे’ आिण ते पुष्काळांना
फसवतील. 7 जेव्हा तुम्ही लढायािवषयी आिण लढायांच्या अफवािवषयी
ऐकाल तेव्हा घाबरू नका. हे िनिश्चतपणे घडणारच आहे. पण एवढ्याने
शेवट होणार नाही. 8 एक राष्ट्र  दसुऱ्या राष्ट्र ावर उठेल, एक राज्य दसुऱ्या
राज्यावर उठेल, िनरिनराळ्या िठकाणी भूकंप होतील आिण दषु्काळ
पडतील. पण या गोष्टी म्हणजे केवळ नाशाची सुरूवात आहे.

9तुम्ही सावध असा. ते तुम्हास न्यायसभांच्या स्वाधीन करतील
आिण सभास्थानात तुम्हास मार देतील. त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून
तुम्हास राज्यकतेर् व राजे यांच्यासमोर उभे रहावे लागेल. 10या गोष्टी
घडण्यापूवीर् सवर् राष्ट्र ांमध्ये सुवातेर्ची घोषणा झालीच पािहजे. 11 ते
तुम्हास अटक करून चौकशीसाठी आणतील तेव्हा अगोदरच तुम्ही काय
बोलावे याची काळजी करू नका, तर त्या घटकेला जे काही सुचवले
जाईल ते बोला, कारण बोलणार ेतुम्ही नाही तर पिवत्र आत्मा तुम्हासाठी
बोलेल. 12भाऊ भावाला व वडील आपल्या मुलाला ठार मारण्यासाठी
िवश्वासघात करून धरून देतील, मुले आपल्या आईवडीलांवर उठतील
आिण ते त्यांना ठार करतील. 13आिण माझ्या नावामुळे सवर्जण तुमचा
व्देष करतील, पण जो शेवटपयर्ंत िटकेल तोच तारला जाईल.

14 जेव्हा तुम्ही नाशाला कारण अशी भयकंर गोष्ट, दानीएल संदेष्ट्याने
सांिगतलेला ‘ओसाडीचा अमगंळ पदाथर् ’ जो िजथे नको तेथे पाहाल.
(वाचकाने याचा अथर् काय तो समजावून घ्यावा) तेव्हा जे यहूदीया
प्रांतात आहेत त्यांनी डोंगरांकडे पळून जावे. 15जो मनुष्य आपल्या
घराच्या छतावर असेल त्याने घरातून काही आणण्यासाठी खाली उतरू
नये. 16आिण जर एखादा मनुष्य शेतात असेल तर त्याने आपला झगा
आणण्यासाठी माघारी जाऊ नये. 17 त्यािदवसात ज्या िस्त्रयांची मुले
तान्ही असतील व अगंावर पाजत असतील त्यांच्यासाठी हे अती भयकंर
होईल. 18 हे िहवाळ्यात होऊ नये म्हणून प्राथर्ना करा. 19कारण 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. 20परमेश्वराने जर ते िदवस कमी केले नसते तर
कोणीही वाचला नसता. परतंु ज्यांना त्याने िनवडले आहे अशा
िनवडलेल्या मनुष्यांसाठी ते िदवस त्याने कमी केले आहेत. 21आिण
जर कोणी तुम्हास म्हणेल की ‘पाहा, िख्रस्त येथे आहे िंकवा तेथे आहे,’
तर त्यावर िवश्वास ठेवू नका. 22कारण काही लोक आपण खोटे िख्रस्त
िंकवा खोटे संदेष्टे असल्याचा दावा करतील आिण शक्य झाले तर ते
िनवडलेल्या लोकांस फसवण्यासाठी िचन्हे व आश्चयर्कमर् करतील.
23पहा, तेव्हा तुम्ही सावध राहा. मी काळापूवीर्च तुम्हास सवर्काही
सांगून ठेवले आहे.

24परतंु त्यािदवसात ही संकटे येऊन गेल्यावर,
‘सूयर् अधंकारमय होईल,
चंद्र प्रकाश देणार नाही.’
25 ‘आकाशातून तार ेपडतील
आिण आकाशातील बळे डळमळतील.’

26आिण लोक मनुष्याचा पुत्राला मेघांरूढ होऊन मोठ्या सामथ्यार्िनशी
आिण वभैवाने येताना पाहतील. 27नतंर तो आपल्या देवदतूास
पाठवील व चार िदशातून, पृथ्वीच्या सीमेपासून ते आकाशाच्या
सीमेपयर्ंत त्याच्या िनवडलेल्या लोकांस एकत्र करील.

जागृतीचीजागृतीची आवश्यकताआवश्यकता

28अिंजराच्या झाडापासून िशका. जेव्हा त्याच्या डहाळ्या कोमल
होतात आिण त्यावर पाने फुटतात तेव्हा तुम्हास उन्हाळा जवळ आला हे
समजते. 29 त्याचप्रमाणे तुम्ही जेव्हा या गोष्टी घडताना पाहाल तेव्हा
तुम्हास समजेल की, तो काळ अगदीच दाराशी येऊन ठेपला आहे.
30मी तुम्हास खर ेसांगतो की, या सवर् गोष्टी घडण्यापूवीर् ही िपढी खात्रीने
नाहीशी होणार नाही. 31स्वगर् आिण पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी
वचने नाहीशी होणारच नाहीत.

32 त्या िदवसािवषयी िंकवा त्या घटकेिवषयी कोणालाही ठाऊक
नाही. स्वगार्तील देवदतूांनाही नाही व पुत्रासही नाही. फक्त िपत्याला
ठाऊक आहे. 33सावध असा, प्राथर्नेत जागृत असा कारण ती वेळ

केव्हा येईल हे तुम्हास ठाऊक नाही. 34ती वेळ अशी आहे की, एक
मनुष्य प्रवासास िनघते वेळी घर सोडतो आिण त्याच्या प्रत्येक नोकराला
काम नेमून देतो. तो पहारकेऱ्यास जागरूक राहण्याची आज्ञा करतो. तसे
हे आहे. 35 म्हणून तुम्ही जागे असा, कारण घरधनी केव्हा येईल हे
तुम्हास ठाऊक नाही. तो संध्याकाळी, मध्यरात्री, पहाटे कोंबडा
आरवण्यापूवीर् िंकवा सकाळी केव्हा येईल हे तुम्हास माहीत नाही. 36जर
तो अचानक आला तर तुम्हास झोपेत असताना पाहील. 37मी तुम्हास
सांगतो, ते सवार्ंना सांगतो, जागृत राहा.”

ययेेशूलाशूला धरण्यािवषयीधरण्यािवषयी अिधकाऱ्यांचीअिधकाऱ्यांची मसलतमसलत

वल्हांडण व बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या दोन िदवस
अगोदर मुख्य याजक लोक आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक
कपटाने त्यास धरून िजवे मारण्याचा मागर् शोधीत होते.

2कारण ते म्हणत होते “आपण ते सणात करू नये नाही तर लोक दगंा
करतील.”

बबेेथानीथानी ययेेथथेे ययेेशूलाशूला करण्यातकरण्यात आलआलेेलाला ततैलैाभ्यलाभ्यंगंग

3 येशू बेथानी येथे िशमोन कुष्ठरोगी याच्या घरी मेजावर जेवायला
बसला असता कोणीएक स्त्री वनस्पतीपासून बनवलेल्या शुद्ध सुगधंी
तेलाची फार मौल्यवान अलाबास्त्र कुपी घेऊन आली. ितने अलाबास्त्र
कुपी फोडली आिण सुगधंी तेल येशूच्या डोक्यावर ओतले. 4 तेथे
असलेले काही लोक रागावले, ते एकमेकांना म्हणाले, “सुगधंी तेलाचा
असा नाश व्हावा हे बर ेनाही. 5कारण हे सुगधंी तेल तीनशे सोन्याच्या
नाण्यापेक्षा अिधक िंकमतीला िवकता आले असते आिण ते पसेै गरीबांना
देता आले असते.” असे म्हणून त्यांनी ितच्यािवरुद्ध कुरकुर केली. 6पण
येशू म्हणाला, “ितला एकटे सोडा असू द्या. ितला का त्रास देता? ितने
माझ्यासाठी एक संुदर कृत्य केले आहे. 7गरीब तर नेहमी तुमच्याजवळ
असतील आिण पािहजे तेव्हा त्यांना मदत करणे तुम्हास 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. 9मी तुम्हास खर ेसांगतो सवर् जगात
जेथे कोठे सुवातेर्ची घोषणा केली जाईल तेथे ितची आठवण म्हणून ितने
जे केले ते नेहमीच सांिगतले जाईल.”

यहयहूूदाचीदाची िफतुरीिफतुरी

10नतंर बारा िशष्यांपकैी एक, यहूदा इस्कयोर्त येशूला िवश्वासघाताने
धरून देण्यासाठी मुख्य याजकांकडे गेला. 11 जेव्हा याजकांनी हे ऐकले
तेव्हा त्यांना फार आनदं झाला आिण त्यांनी त्यास पसेै देण्याचे वचन
िदले. मग यहूदा येशूला धरून त्यांच्या हातात देण्याची संधी पाहू
लागला.

शशेेवटलवटलेे भोजनभोजन

12 बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी जेव्हा वल्हांडण
सणाचा कोकरा बळी करत असत तेव्हा येशूचे िशष्य त्यास म्हणाले,
“आम्ही जातो आिण वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी करतो. आम्ही
कोठे जाऊन तयारी करावी अशी आपली इच्छा आहे?” 13 येशूने
आपल्या दोघा िशष्यांना पाठवले आिण त्यांना सांिगतले, “शहरात जा
आिण पाण्याचे भांडे घेऊन जाणारा मनुष्य तुम्हास भेटेल, त्याच्यामागे
जा. 14आिण जेथे तो आत जाईल त्या घराच्या मालकास सांगा, ‘गुरुजी
म्हणतात, जेथे मला माझ्या िशष्यांबरोबर वल्हांडण सणाचे भोजन करणे
शक्य होईल अशी खोली कोठे आहे?’ 15आिण तो तुम्हास माडीवरची
एक मोठी नीटनेटकी केलेली खोली दाखवील, तेथे आपल्यासाठी तयारी
करा.” 16 िशष्य िनघाले आिण ते शहरात गेले आिण येशूने
सांिगतल्याप्रमाणे त्यांना सवर् आढळले. मग त्यांनी वल्हांडण सणाच्या
भोजनाची तयारी केली.

17संध्याकाळ झाली तेव्हा येशू बारा िशष्यांसह आला. 18 मेजावर
बसून ते जेवीत असता येशू म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो,
तुमच्यापकैी जो एकजण मला शत्रूच्या स्वाधीन करून देईल, तो

माकर्  13:6 506 माकर्  14:18



माझ्याबरोबर येथे जेवीत आहे.” 19 िशष्य अितशय िखन्न झाले व
प्रत्येकजण त्यास म्हणू लागला, “तो मी आहे का?” 20तो त्यांना
म्हणाला, “बारा जणांपकैी एक जो माझ्याबरोबर ताटात भाकर बुडवत
आहे तोच. 21हाय, 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.” 22 ते भोजन करीत असता येशूने भाकर घेतली,
उपकारस्तुती केली, ती मोडली आिण त्यांना िदली. तो म्हणाला, “घ्या,
हे माझे शरीर आहे.” 23नतंर येशूने प्याला घेतला, उपकारस्तुती केली.
तो प्याला त्यांना िदला आिण सवर् त्यातून प्याले. 24मग येशू म्हणाला,
“हे माझे नव्या कराराचे रक्त आहे. पुष्कळांसाठी ते ओतले जात आहे.
25मी तुम्हास खर ेसांगतो की, देवाच्या राज्यात मी नवा द्राक्षारस िपईन
त्या िदवसापयर्ंत मी यापुढे द्राक्षाचा उपज (द्राक्षारस) िपणार नाही.”

26नतंर त्यांनी उपकारस्तुतीचे गीत गाईले व ते जतैुनाच्या डोंगराकडे
िनघून गेले.

िशष्यिशष्य आपल्यालाआपल्याला सोडसोडूूनन जातीलजातील हहेे ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

27 येशू िशष्यांना म्हणाला, “तुम्ही सवर् अडखळून पडाल कारण असे
िलिहले आहे की,
‘मी मेंढपाळास मारीन
आिण मेंढरांची दाणादाण होईल.’

28परतंु माझे पुनरुत्थान झाल्यावर मी तुमच्यापुढे गालील प्रांतात
जाईन.” 29 पेत्र म्हणाला, जरी सवर् अडखळले तरी मी अडखळणार
नाही. 30मग येशू त्यास म्हणाला, “मी तुला खर ेसांगतो, आज रात्री
दोनदा कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू तीन वेळा मला नाकारशील.” 31तरीही
पेत्र अिधक आवेशाने म्हणाला, “जरी मला आपणाबरोबर मरावे लागले
तरीसुद्धा मी आपणाला नाकारणार नाही.” आिण इतर सवर्जण तसेच
म्हणाले.

गगेेथशथशेेमानमानेे बागबागेेतत ययेेशशूू
32नतंर ते गेथशेमाने म्हटलेल्या जागी आले, तेव्हा येशू त्याच्या

िशष्यांना म्हणाला, “मी प्राथर्ना करीपयर्ंत येथे बसा.” 33 येशूने
आपल्याबरोबर पेत्र, याकोब व योहान यांना घेतले. दःुख व वेदनांनी
त्याचे मन भरून आले. 34तो त्यांना म्हणाला, “माझा जीव मरण्याइतका
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.” 36तो म्हणाला, “अब्बा-िपता, तुला सवर्काही शक्य आहे.
हा प्याला मजपासून दरू कर तरी माझ्या इच्छेप्रमाणे नाही तर तुझ्या
इच्छेप्रमाणे कर.”

37नतंर येशू आला आिण त्यांना झोपलेले पािहले. तो पेत्राला
म्हणाला, “िशमोना, तू झोपी गेलास काय? तासभर तुझ्याच्याने जागे
राहवत नाही काय? 38जागृत राहा आिण प्राथर्ना करा म्हणजे तुम्ही
परीके्षत पडणार नाही. आत्मा उत्सुक आहे पण देह अशक्त आहे.”

39पुन्हा येशू दरू गेला आिण त्याच गोष्टी उच्चारून त्याने प्राथर्ना केली.
40नतंर तो परत आला व त्यास ते झोपलेले आढळले कारण त्यांचे
डोळे जड झाले होते आिण त्यास काय उत्तर द्यावे हे त्यांना कळेना.

41तो पुन्हा ितसऱ्या वेळेस आला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
अजूनही झोपलेले आिण िवश्रांती घेत आहात काय? पुर ेझाले! आता
वेळ आली आहे. मनुष्याचा पुत्र पाप्यांच्या हाती धरून िदला जात आहे.
42उठा, आपण जाऊ या. पाहा, मला धरून देणारा मनुष्य इकडे येत
आहे.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक

43आिण येशू बोलत आहे तोपयर्ंत बारा जणांपकैी एक यहूदा तेथे
आला. त्याच्याबरोबर मुख्य याजक लोक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण
वडील यांनी पाठवलेले अनेक लोक तलवारी व सोटे घेऊन आले.
44घात करून देणाऱ्याने त्यांना अशी खूण िदली होती की, “मी ज्या
कोणाचे चंुबन घेईन तोच तो आहे, त्यास धरा आिण सांभाळून न्या.”

45मग यहूदा आल्याबरोबर तो येशूकडे गेला आिण म्हणाला, “रब्बी!”
आिण असे म्हणून यहूदाने येशूचे चंुबन घेतले. 46नतंर त्यांनी त्याच्यावर
हात टाकले आिण त्यास अटक केली. 47 तेथे जवळ उभे
असलेल्यांपकैी एकाने आपली तलवार काढली आिण महायाजकाच्या
नोकरावर वार करून त्याचा कान कापून टाकला. 48नतंर येशू त्यांना
म्हणाला, “मी लुटारू असल्याप्रमाणे तुम्ही तलवारी आिण सोटे घेऊन
मला पकडायला बाहेर पडलात काय? 49मी दररोज परमेश्वराच्या
भवनात िशकवीत असता तुम्हाबरोबर होतो आिण तुम्ही मला अटक
केली नाही. परतंु शास्त्रलेख पूणर् झालाच पािहजे.” 50सवर् िशष्य त्यास
सोडून पळून गेले.

51 एक तरूण मनुष्य अगंावर तागाचे वस्त्र पांघरून त्याच्यामागे चालत
होता. त्यांनी त्यास धरले, 52परतंु तो तागाचे वस्त्र टाकून उघडाच पळून
गेला.

मुख्यमुख्य याजकांसमोरयाजकांसमोर ययेेशूचीशूची चौकशीचौकशी

53नतंर त्यांनी येशूला तेथून महायाजकाकडे नेले आिण सवर् मुख्य
याजक लोक, वडील व िनयमशास्त्राचे िशक्षक जमा झाले. 54थोडे अतंर
ठेवून पेत्र येशूच्या मागे सरळ महायाजकाच्या वाड्यात गेला. तेथे पेत्र
कामदारांबरोबर िवस्तवाजवळ शेकत बसला.

55मुख्य याजक लोक आिण सवर् यहूदी सभा येशूला िजवे
मारण्यासाठी पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न करीत होते. परतंु त्यांना
काही िमळेना. 56पुष्कळांनी त्याच्यािवरुध्द खोटी साक्ष िदली. परतंु
त्यांची साक्ष सारखी नव्हती. 57नतंर काहीजण उभे राहीले आिण
त्याच्यािवरुध्द साक्ष देऊन म्हणाले, आम्ही त्यास असे म्हणताना ऐकले
की, 58 “हाताने बांधलेले परमेश्वराचे भवन मी पाडून टाकीन आिण
हातांनी न बांधलेले असे दसुर ेभवन तीन िदवसात उभारीन.” 59परतंु
तरीही याबाबतीत त्यांच्या साक्षीत मेळ नव्हता. 60नतंर महायाजक
त्यांच्यापुढे उभा रािहले आिण त्याने येशूला िवचारले, “तू उत्तर देणार
नाहीस काय? हे लोक तुझ्यािवरुद्ध आरोप करताहेत हे कसे?” 61परतंु
येशू गप्प रािहला. त्याने उत्तर िदले नाही. नतंर महायाजकाने पुन्हा
िवचारले, “धन्यवािदताचा पुत्र िख्रस्त तो तू आहेस काय?” 62 येशू
म्हणाला, “मी आहे,
आिण तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राला सवर्समथर्
देवाच्या उजवीकडे बसलेले
व आकाशातील मेघांसह येताना पाहाल.”
63महायाजकाने आपले कपडे फाडले आिण म्हणाला, “आपणाला

अिधक साक्षीदारांची काय गरज आहे? 64तुम्ही िंनदा ऐकली आहे.
तुम्हास काय वाटते?” सवार्ंनी त्यास मरणदडं योग्य आहे अशी िशक्षा
फमार्वली. 65काहीजण त्याच्यावर थंुकू लागले. त्याचे तोंड झाकून
बुक्क्या मारू लागले व त्यास म्हणू लागले, “ओळख बर,े तुला कोणी
मारले?” कामदारांनी त्यास ताब्यात घेतले आिण मारले.

पपेेत्रत्र ययेेशूलाशूला नाकारतोनाकारतो

66 पेत्र अगंणात असतानाच महायाजकाच्या दासीपकैी एक तेथे
आली. 67आिण ितने पेत्राला शेकताना पािहले. तेव्हा ितने त्याच्याकडे
िनरखून पािहले व म्हणाली, “तू सुद्धा नासरथेकर येशूबरोबर होतास
ना?” 68परतंु 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 त्यास 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 िनभर्त्सना करीत व
शपथ वाहून म्हणाला, “तुम्ही ज्या मनुष्यािवषयी बोलत आहात त्यास मी
ओळखत नाही!” 72आिण लगेच दसुऱ्यांदा कोंबडा आरवला, “दोन वेळा
कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू मला तीन वेळा नाकारशील,” असे येशू म्हणाला
होता याची पेत्राला आठवण झाली व तो अितशय दःुखी झाला व
मोठ्याने रडला.
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पहाट होताच मुख्य याजक लोक, वडीलजन, िनयमशास्त्राचे
िशक्षक व सवर् यहूदी सभा यांनी मसलत करून येशूला
बांधून िपलाताच्या ताब्यात िदले. 2 िपलाताने त्यास

िवचारले, तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय? येशूने उत्तर िदले, तू म्हणतोस
तसेच. 3मुख्य याजकांनी पुष्कळ बाबतीत येशूवर आरोप ठेवले. 4मग
िपलाताने त्यास पुन्हा प्रश्न िवचारला, तू उत्तर देणार नाहीस काय? पाहा,
ते िकतीतरी गोष्टींिवषयी तुझ्यावर आरोप करत आहेत! 5पण तरीही
येशूने उत्तर िदले नाही म्हणून िपलाताला आश्चयर् वाटले.

6वल्हांडण सणाच्या वेळी ते कोणत्याही एका कैद्याच्या सुटकेची
मागणी करीत असत. त्यास िपलात िरवाजाप्रमाणे लोकांसाठी सोडत
असे. 7बरब्बा नावाचा एक मनुष्य, बडंखोरांबरोबर तुरंुगात होता. त्याने
दगंलीमध्ये खून केल्याबद्दल त्यास पकडण्यात आले होते. 8लोक 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 त्यास
माहीत होते की, व्देषामुळे मुख्य याजकांनी येशूला धरुन िदले होते.
11परतंु िपलाताने त्याच्याऐवजी बरब्बाला सोडावे असे मुख्य याजकांनी
लोकांस िचथवले. 12परतंु िपलात त्यांना पुन्हा म्हणाला, तर मग तुम्ही
ज्याला यहूद्यांचा राजा म्हणता त्याचे मी काय करावे अशी तुमची इच्छा
आहे? 13 ते पुन्हा मोठ्याने ओरडले, त्यास वधस्तभंावर िखळा!
14 िपलाताने पुन्हा िवचारले, का? त्याने कोणता गुन्हा केला आहे? ते
सवर् अिधकच मोठ्याने ओरडले, त्यास वधस्तभंावर िखळा!
15 िपलाताला लोकांस खूश करायचे होते म्हणून त्याने त्यांच्यासाठी
बरब्बाला सोडले आिण येशूला फटके मारून वधस्तभंावर
िखळण्यासाठी िशपायांच्या स्वाधीन केले.

िशपाईिशपाई ययेेशूचीशूची थट्टाथट्टा करतातकरतात

16 िशपायांनी येशूला राज्यपालाच्या वाड्यात, प्रयतोयर्मात म्हणजे
कचेरीत नेले आिण त्यांनी सिैनकांची एक तुकडीच एकत्र बोलावली.
17 त्यांनी त्याच्या अगंावर जांभळा झगा घातला व काटयाचा मुकुट
करून त्यास घातला. 18 ते त्यास मुजरा करू लागले आिण म्हणू
लागले, यहूद्यांच्या राजाचा जयजयकार असो. 19 त्यांनी वेताच्या काठीने
वारवंार त्याच्या डोक्यावर मारले. त्याच्यावर थंुकले आिण गुडघे टेकून
त्यास वंदन केले. 20 त्यांनी त्याची थट्टा केल्यावर त्याच्या अगंावरून
जांभळा झगा काढून घेतला व त्याचे स्वतःचे कपडे त्यास घातले. नतंर
वधस्तभंावर िखळणे शक्य व्हावे म्हणून ते त्यास बाहेर घेऊन गेले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळतातिखळतात

21वाटेत त्यांना कुरनेेकर िशमोन नावाचा एक मनुष्य िदसला. तो
आलेक्सांद्र व रूफ यांचा िपता होता व आपल्या रानातून घरी परत
चालला होता. मग सिैनकांनी त्यास जबरदस्तीने येशूचा वधस्तभं
वहावयास लावले.

22आिण त्यांनी येशूला गुलगुथा म्हणजे कवटीची जागा म्हटलेल्या
िठकाणी आणले. 23 त्यांनी त्यास बोळ िमसळलेला द्राक्षारस िदला परतंु
त्याने तो घेतला नाही. 24 त्यांनी त्यास वधस्तभंावर िखळले, कोणी
कोणते कपडे घ्यावे यासाठी त्यांनी िचठठ्या टाकल्या व त्याचे कपडे
वाटून घेतले. 25 त्यांनी त्यास वधस्तभंावर िखळले तेव्हा िदवसाचा
ितसरा तास (सकाळचे नऊ) झाला होता. 26आिण त्याच्यावर त्याच्या
दोषारोपाचा लेख, “यहूद्यांचा राजा” असा िलिहला होता.

27-28 त्यांनी त्याच्याबरोबर दोन लुटारंूना एकाला त्याच्या उजवीकडे
व दसुऱ्याला त्याच्या डावीकडे वधस्तभंावर िखळले होते.

29जवळून जाणार ेलोक त्याची िंनदा करीत होते. ते आपली डोकी
हलवून म्हणाले, अर!े परमेश्वराचे भवन पाडून ते तीन िदवासात बांधणारा
तो तूच ना! 30वधस्तभंावरुन खाली ये आिण स्वतःला वाचव. 31तसेच
मुख्य याजकांनी, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी येशूची थट्टा केली आिण
एकमेकास म्हणाले, त्याने दसुऱ्यांचे तारण केले पण त्यास स्वतःचा
बचाव करता येत नाही! 32या मसीहाला, इस्राएलाचा राजा िख्रस्त याला

वधस्तभंावरुन खाली येऊ द्या मग आम्ही ते पाहू आिण त्याच्यावर
िवश्वास ठेवू आिण जे त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर िखळले होते त्यांनी
देखील त्याचा अपमान केला.

ययेेशूचाशूचा मृत्यमृत्युु
33दपुारची वेळ झाली. सगळ्या देशभर अधंार पडला, तो अधंार

दपुारी तीन वाजेपयर्ंत रािहला. 34मग तीन वाजता येशू मोठ्याने
आरोळी मारून म्हणाला, एलोई, एलोई, लमा सबकथनी, म्हणजे, माझ्या
देवा, माझ्या देवा, माझा त्याग तू का केलास? 35जवळ उभे असलेल्या
काहीजणांनी हे ऐकले तेव्हा ते म्हणाले, ऐका, तो एलीयाला बोलवत
आहे. 36 एकजण धावत गेला. त्याने स्पजं आंबेत बुडवून भरला.
वेताच्या काठीवर ठेवला व तो येशूला िपण्यास िदला आिण म्हणाला,
थांबा! एलीया येऊन त्यास खाली उतरवायला येतो की काय हे आपण
पाहू. 37मग मोठ्याने आरोळी मारून येशूने प्राण सोडला.

38 तेव्हा परमेश्वराच्या भवनातील पडदा वरपासून खालपयर्ंत फाटला
व त्याचे दोन भाग झाले.

39 येशूच्या पुढे उभे आलेल्या अिधकाऱ्याने 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 दरुून पाहत होत्या. त्यांच्यामध्ये
मग्दालीया नगराची मरीया, याकोब व योसेफ यांची आई मरीया व
सलोमी या होत्या. 41 येशू जेव्हा गालील प्रांतात होता तेव्हा या िस्त्रया
त्याच्यामागे जात व त्याची सेवा करीत असत. यािशवाय त्याच्याबरोबर
यरुशलेम शहरापयर्ंत आलेल्या इतर अनेक िस्त्रयाही होत्या.

ययेेशूचीशूची उत्तरिक्रयाउत्तरिक्रया

42 त्या सुमारास संध्याकाळ झाली होती आिण तो तयारीचा म्हणजे
शब्बाथाच्या आधीचा िदवस होता. 43योसेफ 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 बोलावले आिण त्यांना िवचारले.
येशूला मरून बराच वेळ झाला की काय?) 45 सेनािधकाऱ्याकडून ते
कळाल्यावर, तेव्हा त्याने ते शरीर योसेफाला िदले. 46मग योसेफाने
तागाचे वस्त्र िवकत आणले आिण येशूला वधस्तभंावरुन खाली काढले व
त्यास तागाच्या वस्त्रात गंुडाळून ते त्याने खडकात खोदलेल्या कबरते
ठेवले. नतंर त्याने कबरचे्या तोंडावर दगड बसिवला. 47 येशूला कोठे
ठेवले हे मग्दालीया नगराची मरीया आिण याकोब व योसेफ यांची आई
मरीया पाहत होत्या.

ययेेशूचशूचेे पुनरुत्थानपुनरुत्थान

शब्बाथाचा िदवस संपला तेव्हा मग्दालीया नगराची मरीया,
याकोबाची आई मरीया आिण सलोमी यांनी त्यास
लावण्याकिरता सुगधंी तेल िवकत आणले. 2आिण

आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी, अगदी पहाटे सूयोर्दयाच्या वेळी त्या
कबरकेडे गेल्या. 3 त्या एकमेकीस म्हणत होत्या की, कबरचे्या
तोंडावरून आपणासाठी धोंड कोण बाजूला लोटील? 4नतंर त्यांनी वर
पािहले आिण त्यांना धोंड दरू लोटलेली आढळली. ती फारच मोठी
होती. 5 त्या कबरते आत गेल्या तेव्हा त्या चिकत झाल्या. त्यांना एक
तरुण पुरूष उजव्या बाजूस बसलेला आढळला. त्याने पांढरा शुभ्र झगा
घातला होता. 6तो त्यांना म्हणाला, भयभीत होऊ नका, तुम्ही
नासरथेकर येशू जो वधस्तभंावर िखळला होता त्याचा शोध करीत
आहात. पण तो उठला आहे. येथे नाही. त्यांनी त्यास ठेवले होते ती
जागा पाहा. 7जा आिण त्याच्या िशष्यांना व पेत्रालाही सांगा की, तो
तुमच्या अगोदर गालील प्रांतात जात आहे, त्याने तुम्हास
सांिगतल्याप्रमाणे तेथे तो तुम्हास दृष्टीस पडेल. 8मग त्या बाहेर गेल्या
आिण भीतीमुळे कबरपेासून पळाल्या. त्यांना आश्चयर् वाटले. त्यांनी
कोणाला काहीही सांिगतले नाही कारण त्या भयभीत झाल्या होत्या.
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िशष्यांनािशष्यांना ययेेशूचशूचेे दशदशर्र्नन
9आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी येशू उठल्यावर त्याने प्रथम

मग्दालीया नगराची मरीयाला, िजच्यातून त्याने सात भूते काढली होती,
ितला दशर्न िदले. 10ती गेली आिण रडून शोक करणाऱ्या त्याच्या
अनुयायांना ितने हे वृत्त सांिगतले. 11 त्यांनी ऐकले की तो िजवंत आहे व
ितने त्यास पािहले आहे. तेव्हा त्यांनी ितच्या म्हणण्यावर िवश्वास ठेवला
नाही.

12यानतंर त्यांच्यापकैी दोघे उघड्या माळरानावर चालले होते.
गावाकडे जात असता येशू त्यांना दसुऱ्या रुपाने प्रकट झाला. 13 ते परत
आले व इतरांना त्यािवषयी सांिगतले परतंु त्यांनी त्यांच्यावरही िवश्वास
ठेवला नाही.

14नतंर अकरा िशष्य जेवत बसले असता येशू त्यांना प्रकट झाला.
त्याने िशष्यांच्या अिवश्वासाबद्दल आिण त्यांच्या अतंःकरणाच्या
कठोरतेबद्दल त्यांना समज िदली कारण ज्यांनी त्यास उठल्यावर पािहले
होते त्यांच्यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही.

ययेेशूचीशूची शशेेवटचीवटची आज्ञाआज्ञा

15तो त्यांना म्हणाला, सवर् जगात जा आिण सवर् सृष्टीला सुवातेर्ची
घोषणा करा. 16जो कोणी िवश्वास धरतो आिण बािप्तस्मा घेतो त्याचे
तारण होईल, परतंु जो िवश्वास ठेवत नाही तो िशके्षस पात्र होईल.
17परतंु जो िवश्वास धरतील त्यांच्याबरोबर ही िचन्हे असतील, ते माझ्या
नावाने भूते काढतील, ते नव्या नव्या भाषा बोलतील. ते आपल्या
हातांनी 18साप उचलतील आिण ते कोणतेही िवष िपतील तेव्हा ते
त्यांना बाधणार नाही. ते आजाऱ्यांवर हात ठेवतील आिण ते बर ेहोतील.

प्रभूप्रभ ूययेेशूचशूचेे स्वगार्रोहणस्वगार्रोहण वव िशष्यांचीिशष्यांची कामिगरीकामिगरी

19मग प्रभू येशू त्यांच्याबरोबर बोलल्यानतंर तो स्वगार्त घेतला गेला
आिण देवाच्या उजव्या बाजूस जाऊन बसला. 20 िशष्य बाहेर गेले आिण
त्यांनी प्रत्येक िठकाणी सुवातेर्ची घोषणा केली. प्रभूने त्यांच्याबरोबर कायर्
केले व त्याने वचनाबरोबर असणाऱ्या िचन्हांनी त्याची खात्री केली.
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1

लुकलुक

प्रस्तावनाप्रस्तावना

ज्या गोष्टींची आम्हास पक्की खातरी आहे त्या गोष्टी जे
प्रारभंापासून प्रत्यक्ष पाहाणार ेव शब्दाचे सेवक होते, 2 त्यांनी
त्या जशा आम्हास सोपवून िदल्या त्या तशाच सांगाव्या म्हणून

त्यांिवषयीचा वृत्तांत अनुक्रमाने िलहून काढण्याचे काम पुष्कळांनी हाती
घेतले आहे. 3 म्हणून हे िथयिफला महाराज, मी सवर् गोष्टींचा मुळापासून
चांगला शोध केल्यामुळे मलाही हे बर ेवाटले की, या सवर् घटनांिवषयीची
मािहती आपणाला व्यविस्थत पणे मािहती िलहावी. 4यासाठी की ज्या
गोष्टींचे िशक्षण आपल्याला िमळाले आहे त्यांचा िनिश्चतपणा आपण
पूणर्पणे जाणावा.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करण्याऱ्याकरण्याऱ्या योहानाच्यायोहानाच्या जन्माचजन्माचेे भिवष्यभिवष्य

5यहूदीया प्रांताचा राजा हेरोद याच्या िदवसात, जखऱ्या नावाचा
कोणी याजक होता. तो अबीयाच्या याजक घराण्यातील असून त्याची
पत्नी अहरोनाच्या वंशातील होती व ितचे नाव अलीिशबा होते. 6 ते
दोघेही देवापुढे नीितमान होते आिण प्रभूच्या सवर् आज्ञा व िवधीत
िनदोर्षपणे चालत असत. 7परतंु त्यांना मूल नव्हते कारण अलीिशबा
वांझ होती, िशवाय ते दोघेही फार म्हातार ेझाले होते.

8मग असे झाले की, तो आपल्या वगार्च्या अनुक्रमाने देवापुढे त्याचे
याजकाचे काम करत असता, 9याजकांच्या रीतीप्रमाणे परमेश्वराच्या
भवनात धूप जाळण्यासाठी िचठ्ठ्या टाकून त्याची िनवड करण्यात
आली. 10आिण लोकांचा सगळा जमाव धूप जाळण्याच्या वेळेस बाहेर
प्राथर्ना करीत उभा होता. 11 तेव्हा परमेश्वराचा दतू, धूपवेदीच्या उजव्या
बाजूला उभा असलेला त्याच्या दृष्टीस पडला. 12 त्यास पाहून जखऱ्या
भयभीत झाला. 13परतंु देवदतू त्यास म्हणाला, जखऱ्या िभऊ नको,
कारण तुझी प्राथर्ना ऐकण्यात आली आहे आिण तुझी पत्नी अलीिशबा
िहच्याकडून तुला पुत्र होईल, तू त्याचे नाव योहान ठेव. 14 तेव्हा तुला
आनदं व उल्लास होईल आिण त्याच्या जन्माने पुष्कळ लोक हिर्षत
होतील. 15कारण तो परमेश्वराच्या दृष्टीने महान होईल आिण तो
द्राक्षारस िंकवा मद्य कधीच िपणार नाही व तो आईच्या गभार्त असतांनाच
पिवत्र आत्म्याने भरलेला असेल. 16तो इस्राएलाच्या संतानांतील
अनेकांना, प्रभू त्यांचा देव याच्याकडे वळिवण्यास कारणीभूत ठरले.
17आिण देवासाठी िसद्ध झालेले असे लोक तयार करायला, विडलांची
अतंःकरणे मुलांकडे आिण आज्ञा न मानणार्यांना नीितमानांच्या
ज्ञानाकडे वळवून प्रभूसाठी तयार केलेली प्रजा उभी करावयाला तो
एिलयाच्या आत्म्याने आिण सामथ्यार्ने त्यांच्यापुढे चालेल. 18मग
जखऱ्या देवदतूाला म्हणाला, “हे घडणारच असे मी कशावरुन समजू?
कारण मी वृद्ध मनुष्य आहे आिण माझी पत्नीसुद्धा उतारवयात आहे.”
19 देवदतूाने त्यास उत्तर िदले, “मी देवाच्या पुढे उभा राहणारा गब्रीएल
आहे आिण तुझ्याशी बोलायला व तुलाही सुवातार् सांगायला मला
पाठिवण्यात आले आहे. 20पाहा, हे घडेपयर्ंत तुला बोलता येणार नाही
व तू मुका राहशील कारण माझे शब्द जे योग्यवेळी पूणर्पणे खर ेठरणार
आहेत त्या माझ्या शब्दांवर तू िवश्वास ठेवला नाहीस.” 21 तेव्हा
जखऱ्याची वाट पाहणाऱ्या लोकांस तो परमेश्वराच्या भवनात इतका वेळ
का रािहला याचे आश्चयर् वाटले. 22तो बाहेर आल्यावर त्यास
त्यांच्याबरोबर बोलता येईना. तेव्हा त्यांना जािणव झाली की,
परमेश्वराच्या भवनात त्याने दृष्टांत पािहला आहे. तो त्यांना खणुा करत
होता परतंु तो तसाच मुका राहीला. 23मग असे झाले की त्याच्या सेवेचा
कालाविध पूणर् झाल्यावर तो घरी परत गेला. 24 त्या िदवसानतंर त्याची

पत्नी अलीिशबा गरोदर रािहली व पाच मिहने लपून रािहली, ती
म्हणाली, 25लोकांमध्ये माझा होणारा अनादर दरू करण्यासाठी प्रभूने
माझ्याकडे पािहले तेव्हा त्याने माझ्यासाठी असे केले.

ककुुमारीमारी मरीयमरीयेेलाला ददेेवदवदूतूाचाताचा ससंदंदेेशश
26अलीिशबेच्या गरोदरपणाच्या सहाव्या मिहन्यात देवाने गब्रीएल

दतूाला गालील प्रांतातील नासरथे नावाच्या गावी, 27 एका कुमारीकडे
पाठवले. ितची दािवदाच्या घराण्यातील योसेफ नावाच्या मनुष्याशी
मागणी झाली होती आिण त्या कुमारीचे नाव मरीया होते. 28 देवदतू
ितच्याकडे येऊन म्हणाला, अिभवादन! तुझ्यावर कृपा झालेली आहे.
प्रभू तुझ्याबरोबर आहे. 29परतंु ती त्याच्या शब्दाने अस्वस्थ झाली
आिण या अिभवादनाचा अथर् काय असावा याचे ती नवल करू लागली.
30 देवदतू ितला म्हणाला, “मरीये, िभऊ नकोस, देवाने तुझ्यावर कृपा
केली आहे. 31पाहा! तू गरोदर राहशील आिण तुला मुलगा होईल त्याचे
नाव तू येशू ठेव. 32तो महान होईल व त्यास थोर देवाचा पुत्र म्हणतील
आिण प्रभू देव त्यास त्याचा िपता दावीद याचे राजासन देईल. 33तो
याकोबाच्या घराण्यावर सवर्काळासाठी राज्य चालवील आिण त्याच्या
राज्याचा अतं होणार नाही.” 34 तेव्हा मरीया दतूाला म्हणाली, हे कसे
होईल? कारण मला पुरूष ठाऊक नाही. 35 देवदतू ितला म्हणाला,
पिवत्र आत्मा तुझ्यावर येईल आिण थोर देवाचे सामथ्यर् तुझ्यावर सावली
करील आिण म्हणून जे पिवत्र बाळ जन्मास येईल, त्यास देवाचा पुत्र
म्हणतील. 36बघ, तुझी नातेवाईक अलीिशबा ही सुद्धा म्हातारपणात
गरोदर असून ितला पुत्रगभर् राहीला आहे आिण िजला वांझ म्हणले जाई
ितला आता सहावा मिहना आहे. 37कारण देवाला कोणतीही गोष्ट
अशक्य नाही. 38मरीया म्हणाली, खरोखर “मी प्रभूची दासी आहे,
आपल्या म्हणण्याप्रमाणे मला होवो.” मग देवदतू ितच्यापासून िनघून
गेला.

मरीयामरीया अलीिशबअलीिशबेेलाला भभेेटतटतेे
39 त्या िदवसात मरीया उठली आिण घाईने यहूदीया प्रांताच्या

डोंगराळ भागातील एका नगरात गेली. 40 ितने जखऱ्याच्या घरात प्रवेश
केला आिण अलीिशबेला अिभवादन केले. 41जसे मरीयेचे अिभवादन
अलीिशबेने ऐकले ितच्या उदरातील बाळाने उडी मारली आिण
अलीिशबा पिवत्र आत्म्याने भरली. 42ती उंच स्वर काढून मोठ्याने
म्हणाली, “िस्त्रयांमध्ये तू धन्यवािदत आहेस आिण तुझ्या पोटचे फळ
धन्य आहे. 43माझ्या प्रभूच्या मातेने मजकडे यावे हा मान मला
कोठून?” 44 जेव्हा तुझ्या अिभवादनाची वाणी माझ्या कानी पडली,
तेव्हा माझ्या उदरातील बाळाने आनदंाने उडी मारली 45 िजने िवश्वास
ठेवला ती धन्य आहे, कारण ज्या गोष्टी प्रभूने ितला सांिगतल्या त्याची
पूणर्ता होईल?

मरीयमरीयेेचचेे स्तोत्रस्तोत्र

46मरीया म्हणाली,
“माझा जीव प्रभूला थोर मानतो,
47आिण देव जो माझा तारणारा याच्या ठायी
माझा आत्मा आनदंीत झाला आहे.
48कारण त्याने आपल्या दासीची दनै्य अवस्था पाहीली.
आतापासून मला सवर् िपढ्या धन्य म्हणतील.
49कारण जो सवर्समथर् आहे
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त्याने माझ्यासाठी मोठी कामे केली आहेत;
आिण त्याचे नाव पिवत्र आहे.
50 जे त्याचे भय धरतात
त्यांच्यावर त्याची दया िपढ्यानिपढ्या आहे
51 त्याने त्याच्या हाताने सामथ्यार्ची कायेर् केली आहेत;
जे गिर्वष्ठ अतंःकरणाचे आहेत
त्यांची त्याने पांगापांग केली आहे.
52 त्याने राज्य करणाऱ्यांना
त्यांच्या राजासनांवरून ओढून काढले आहे
आिण गरीबास उंचावले आहे.
53 त्याने भूकेल्यास चांगल्या पदाथार्ंने तृप्त केले आहे.
आिण धनवानास िरकाम्या हाताने परत पाठवले आहे.
54दयेपोटी त्याने आपला सेवक इस्राएल याला साहाय्य केले आहे.
55आपल्या पूवर्जास त्याने सांिगतल्याप्रमाणे अब्राहाम
व त्याचे संतान यांच्यावरील दया सवर्काळ स्मरण करावी.
त्याने आपला सेवक इस्राएल याला साहाय्य केले आहे.”

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानाचायोहानाचा जन्मजन्म

56अलीिशबेबरोबर तीन महीने रािहल्यानतंर मरीया आपल्या घरी
परत गेली.

57अलीिशबेची प्रसूतीची वेळ आल्यावर, ितने एका मुलास जन्म
िदला. 58प्रभूने ितच्यावर मोठी दया केली आहे, हे ितच्या शेजाऱ्यांनी व
नातेवाईकांनी ऐकले आिण ते ितच्या आनदंात सहभागी झाले. 59मग
असे झाले की, आठव्या िदवशी मुलाची संुता करण्यासाठी ते आले
असता, त्याच्या िपत्याच्या नावाप्रमाणे ते बाळाचे नाव देखील जखऱ्या
ठेवणार होते. 60परतंु त्याच्या आईने उत्तर िदले, नाही त्याऐवजी त्याचे
नाव योहान ठेवायचे आहे. 61 ते ितला म्हणाले, तुझ्या नातलगात या
नावाचा कोणीच नाही. 62नतंर त्यांनी त्याच्या विडलांना हातवार ेकरून
िवचारले, याचे नाव काय ठेवावे, अशी तुझी इच्छा आहे 63 तेव्हा त्याने
िलिहण्यासाठी पाटी मािगतली आिण, त्याचे नाव योहान आहे, असे
िलहीले यावरुन त्या सवार्ंना खूपच आश्चयर् वाटले. 64 त्याच क्षणी त्याचे
तोंड उघडले व त्याची जीभ मोकळी झाली आिण तो बोलू लागला व
देवाला धन्यवाद देऊ लागला. 65 तेव्हा सवर् शेजारी भयभीत झाले आिण
यहूदीया प्रांताच्या सवर् डोंगराळ प्रदेशात लोक या सवर् गोष्टींबद्दल बोलू
लागले. 66 जे कोणी हे ऐकले ते प्रत्येकजण मनात िवचार करत होते, ते
म्हणाले, हे मूल पुढे कोण होणार आहे? प्रभू त्याच्याबरोबर आहे असे
त्यांच्या लक्षात आले.

जखऱ्याचजखऱ्याचेे स्तोत्रस्तोत्र

67 त्याचा िपता जखऱ्या पिवत्र आत्म्याने भरला आिण त्यानेही
भिवष्यवाणी केली; तो म्हणाला,

68 “इस्राएलाचा देव प्रभू, ह्याची स्तुती असो,
कारण त्याने आपल्या लोकांची भेट घेतली
आिण लोकांची खडंणी भरून सुटका केली.
69 त्याने आपला सेवक दावीद याच्या घराण्यातून
आमच्यासाठी सामथ्यर्शाली तारणारा िदला आहे.
70 हे देवाने त्याच्या पिवत्र संदेष्ट्यांद्वार ेयगुाच्या प्रारभंापासून सांिगतले

होते.
71 जे आमचे शत्रु आहेत व जे आमचा द्वेष करतात
त्यांच्यापासून सुटका करण्याचे अिभवचन त्याने आम्हास िदले.
72आमच्या पूवर्जांवर दया दाखिवण्यासाठी तो हे करणार आहे
व आपल्या पिवत्र कराराची आठवण ठेवणार आहे,
73हा करार एक शपथ होती
जी त्याने आमचा पूवर्ज अब्राहामाला वािहली.
74ती अशी की, तुम्ही आपल्या शत्रूच्या हातातून सोडवले जाऊन,
75माझ्यासमोर पिवत्रतेने व नीितमत्त्वाने आयषु्यभर माझी सेवा

िनभर्यपणे कराल,
असे मी करीन.
76 हे बालका, तुला परात्पराचा संदेष्टा म्हणतील

कारण प्रभूचे मागर् िसद्ध करण्याकरीता तू त्यांच्यापुढे चालशील.
77यासाठी की, त्याच्या लोकांस त्यांच्या पापांच्या क्षमेने तारणाचा

अनुभव द्यावा.
78 देवाच्या दयेमुळे स्वगीर्य िदवसाची पहाट उजाडेल
व मरणाच्या दाट छायेत जे जगत आहेत त्यांच्यावर प्रकाशेल.
79 ितच्याकडून जे अधंारात आहेत
व मृत्यचु्या छायेत बसले आहेत त्यांना प्रकाश देण्यासाठी
आिण आमचे पाय शांतीच्या मागार्स लावण्यासाठी
िदवसाचा उदय करून आमची भेट घेईल.”

80मग तो मुलगा वाढत गेला आिण आत्म्यात सामथ्यर्शाली झाला.
इस्राएल लोकांस प्रकट होण्याच्या िदवसापयर्ंत तो अरण्यात रािहला.

ययेेशूचाशूचा जन्मजन्म

त्यािदवसात कैसर आगुस्तची आज्ञा झाली की, सवर् जगाची
नावनोंदणी िलिहली जावी. 2ही पिहली नावनोंदणी होती
जेव्हा क्वीरीिनय हा िसरीया प्रांताचा राज्यपाल होता.

3प्रत्येकजण नावनोंदणी करण्यासाठी आपापल्या गांवी गेले.
4मग योसेफसुद्धा गालील प्रांतातील नासरथे गांवाहून यहूदीया

प्रांतातील दािवदाच्या बेथलेहेम या गावी गेला कारण तो दािवदाच्या
घराण्यातील व कुळातील होता. 5व नाविनशी िलहून देण्यासाठी,
िजच्याशी त्याची मागणी झालेली होती त्या गरोदर मरीयेला त्याने बरोबर
नेले. 6आिण असे झाले, ते तेथे असताच ितचे प्रसूतीचे िदवस पूणर्
होऊन, 7 ितने ितच्या पिहल्या मुलाला जन्म िदला आिण ितने त्यास
कापडात गंुडाळले व गव्हाणींत ठेवले कारण धमर्शाळेत उतरण्यासाठी
त्यांना जागा िमळाली नाही.

8 त्याच भागांत, मेंढपाळ रात्रीच्या वेळी रानात राहून आपले कळप
राखीत होते. 9अचानक, देवाचा एक दतू त्यांच्यासमोर प्रकट झाला व
प्रभूचे तेज त्यांच्याभोवती पसरले आिण ते खूप भ्याले. 10 देवदतू त्यांना
म्हणाला िभऊ नका; जो मोठा आनदं सवर् लोकांस होणार आहे त्याची
सुवातार् मी तुम्हास सांगतो. 11दावीदाच्या नगरात आज तुमच्यासाठी
तारणारा जन्मला आहे! तो िख्रस्त प्रभू आहे. 12तुमच्यासाठी ही खूण
असेल की, बालक बाळंत्याने गंुडाळून गव्हाणीत िनजवलेले तुम्हास
आढळेल.

13मग एकाएकी आकाशातल्या सनै्यांचा समुदाय त्या देवदतूाजवळ
आला आिण देवदतू देवाची स्तुती करत म्हणाले,

14 “परम उंचामध्ये देवाला गौरव
आिण पृथ्वीवर ज्या मनुष्यांसंबधंी
तो संतुष्ट आहे त्यांच्यामध्ये शांती.”

15मग असे झाले की देवदतू त्यांच्यापासून स्वगार्स गेले, तेव्हा
मेंढपाळ एकमेकांना म्हणाले, चला, आपण बेथलेहेमापयर्ंत जाऊ आिण
घडलेली ही जी गोष्ट परमेश्वराने आम्हास कळवली ती बघू या. 16 तेव्हा
ते घाईघाईने गेले आिण त्यांना मरीया, योसेफ व गव्हाणीत ठेवलेले बाळ
ही त्यांना िदसले. 17 जेव्हा मेंढपाळांनी त्यास पािहले तेव्हा त्या
बाळािवषयी जे सांिगतले होते ते त्यांनी सवार्ंना जाहीर केले. 18मग
ऐकणार ेसवर् जन त्या मेंढपाळांनी सांिगतलेल्या गोष्टीवरून आश्चयर्चिकत
झाले. 19परतंु मरीयेने या सवर् गोष्टींचे मनन करून त्या आपल्या
अतंःकरणात ठेवल्या. 20नतंर ते मेंढपाळ त्यांना सांगण्यात आले होते
त्याप्रमाणे त्या सवर् गोष्टी ऐकून व पाहून देवाचे गौरव व स्तुती करीत
माघारी गेले.

21आठवा िदवस म्हणजे संुतेचा िदवस आल्यावर त्याचे नाव येशू
ठेवण्यात आले. हे नाव तो उदरात संभवण्यापूवीर्च देवदतूाने ठेवले होते.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या भवनातभवनात ययेेशूचशूचेे समपसमपर्र्णण

22पुढे मोशेच्या िनयमशास्त्राप्रमाणे त्यांचे शुद्धीकरणाचे िदवस
भरल्यावर ते त्यास वर यरुशलेम शहरास घेऊन आले; ते अशासाठी
की, त्याचे प्रभूला समपर्ण करावे. 23 म्हणजे प्रत्येक प्रथम जन्मलेला नर
प्रभूसाठी पिवत्र म्हटला जावा असे जे प्रभूच्या िनयमशास्त्रात िलिहले
आहे त्याप्रमाणे करावे. 24आिण प्रभूच्या िनयमशास्त्रात
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सांिगतल्याप्रमाणे होल्यांचा जोडा िंकवा कबुतरांची दोन िपल्ले यांचा यज्ञ
अपार्वा म्हणून त्यांनी त्यास तेथे आणले.

िशमोनिशमोन वव त्याचत्याचेे स्तोत्रस्तोत्र

25 तेव्हा पाहा, यरुशलेम त िशमोन नावाचा कोणीएक मनुष्य होता. तो
मनुष्य नीितमान व भिक्तमान होता. तो इस्राएलाच्या सांत्वनाची वाट
पाहत होता आिण पिवत्र आत्मा त्याच्यावर होता. 26आिण प्रभूच्या
िख्रस्ताला पािहल्यािशवाय तू मरणार नाही असे पिवत्र आत्म्याने त्यास
प्रकट केले होते. 27आिण तो आत्म्यांत असता परमेश्वराच्या भवनात
आला आिण जेव्हा आईवडीलांनी येशू बाळाला, त्याच्यािवषयी
िनयमशास्त्राच्या रीतीप्रमाणे करण्याकरीता, आत आणले, 28 तेव्हा
िशमोनाने येशूला आपल्या हातात घेतले आिण त्याने देवाचा धन्यवाद
केला आिण म्हटले,

29 “हे प्रभू, आता तू आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या दासास शांतीने
जाऊ देत आहेस.

30कारण माझ्या डोळ्यांनी तुझे तारण पािहले आहे,
31 ते तू सवर् राष्ट्र ांतील लोकांच्या समक्ष तयार केले.
32 ते परराष्ट्र ीयांस प्रगटीकरण होण्यासाठी उजेड व तुझ्या इस्राएल

लोकांचे वभैव असे आहे.”
33 त्याच्यािवषयी सांिगतलेल्या गोष्टींमुळे त्याचे आईवडील

आश्चयर्चिकत झाले. 34आिण िशमोनाने त्यांना आशीवार्द िदला व त्याची
आई मरीया िहला म्हटले, पाहा, इस्राएलातील अनेकांचे पडणे व पुन्हा
उठणे यासाठी आिण ज्यािवरूद्ध बोलतील अशा िचन्हासाठी ठेवलेला
आहे.

35यासाठी की, पुष्कळ लोकांच्या अतंःकरणातील िवचार उघडकीस
यावे आिण तुझ्या स्वतःच्याही िजवांतून तलवार भोसकून जाईल.

ससंदंदेेष्टष्ट्र्र ीी हन्नाहन्ना

36 तेथे हन्ना नावाची एक संदेष्टी राहत होती. ती आशेर वंशातील
फनूएलाची मुलगी असून ती फार वृद्ध झाली होती. ती लग्नानतंर
आपल्या पतीसमवेत सात वषेर् रािहली. 37ती चौऱ्याऐशंी वषार्ंची िवधवा
होती व परमेश्वराचे भवन सोडून न जाता उपवास व प्राथर्ना करून ती
रात्रंिदवस िनरतंर उपासना करीत असे. 38 ितने त्याचवेळी जवळ येऊन
देवाचे आभार मानले. जे यरुशलेमेच्या सुटकेिवषयी वाट पाहत होते त्या
सवार्ंना ितने त्याच्यािवषयी सांिगतले.

ययेेशूचशूचेे बाळपणबाळपण

39 जेव्हा त्यांनी प्रभूच्या िनयमशास्त्राप्रमाणे सवर्काही पूणर् केल्यावर, ते
गालील प्रांतातील आपले गाव नासरथे येथे परत गेले. 40बालक मोठा
होत गेला आिण बलवान झाला व ज्ञानातही वाढत गेला आिण देवाची
कृपा त्याच्यावर होती.

41प्रत्येक वषीर् त्याचे आईवडील वल्हांडण सणासाठी यरुशलेम
शहरास जात. 42 जेव्हा तो बारा वषार्ंचा झाला, ते सणाच्या रीतीप्रमाणे
वर यरुशलेम शहरास गेले. 43मग सणाचे पूणर् िदवस तेथे घालिवल्या
नतंर ते घराकडे परत येण्यास िनघाले. परतंु येशू (मुलगा) मात्र
यरुशलेमेतच मागे रािहला आिण हे त्याच्या आई-वडीलांना माहीत
नव्हते. 44तो बरोबर प्रवास करणाऱ्या घोळक्या सोबत असेल असे
समजून ते एक िदवसाची वाट चालून गेले. नतंर त्यांनी नातलग व
िमत्रांमध्ये त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. 45 जेव्हा तो त्यांना
सापडला नाही, म्हणून ते यरुशलेम शहरास परत आले आिण तेथे
त्यांनी त्याचा शोध घेतला. 46असे घडले की, तीन िदवसानतंर तो
त्यांना परमेश्वराच्या भवनात सापडला, तो िशक्षकांमध्ये बसून त्यांचे
ऐकत होता व त्यांना प्रश्न िवचारीत होता. 47ज्यांनी त्याचे ऐकले ते सवर्
त्याच्या समजबुद्धीमुळे आिण उत्तरांमुळे चिकत झाले. 48 जेव्हा त्यांनी
त्यास पािहले तेव्हा ते आश्चयर्चिकत झाले. त्याची आई त्यास म्हणाली,
“मुला, तू आमच्याबरोबर असे का वागलास? ऐक, तुझा िपता व मी कष्टी
होऊन तुझा शोध करीत आलो.” 49 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझा
शोध का करीत होता? मी माझ्या िपत्याच्या घरात असावे, हे तुम्हास
माहीत नव्हते काय?” 50परतंु तो जे शब्द त्यांच्याशी बोलला ते त्यांना

समजले नाही. 51मग तो त्यांच्याबरोबर नासरथेास गेला आिण तो
त्यांच्या आजे्ञत रािहला. त्याच्या आईने या सवर् गोष्टी आपल्या
अतंःकरणात जपून ठेवल्या.

52 येशू ज्ञानाने आिण शरीराने देवाच्या आिण मनुष्यांच्या कृपेत वाढत
गेला.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान वव त्याचात्याचा ससंदंदेेशश

आता ितिबयर् कैसराच्या कारकीदीर्च्या पधंराव्या वषीर्, जेव्हा
पतंय िपलात यहूदीया प्रांताचा शासक होता आिण हेरोद
चौथाई गालील प्रांताचा शासक असताना आिण त्याचा भाऊ

िफिलप्प हा चौथाई इतुरीया व त्राखोनीती या देशांचा शासक व लूसिनय
हा चौथाई अिबलेनेचा शासक होता. 2आिण हन्ना व कयफा हे मुख्य
याजक लोक होते, तेव्हा अरण्यात देवाचे वचन जखऱ्याचा पुत्र योहान
याच्याकडे आले. 3तो यादेर्नेच्या सभोवतालच्या सवर् पिरसरात
पापांच्या क्षमेसाठी पश्चात्ताप करून बािप्तस्मा घ्यावा अशी घोषणा करत
िफरला.

4यशया संदेष्ट्याच्या पुस्तकात िलिहल्याप्रमाणे हे झालेः
“रानात घोषणा करणाऱ्याची वाणी झाली ती अशी,
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,
त्याच्या वाटा सरळ करा.
5प्रत्येक दरी भरली जाईल,
आिण प्रत्येक डोंगर व टेकडी सपाट केली जाईल,
वांकडी सरळ होतील,
आिण खडबडीत मागर् सपाट केले जातील
6आिण सवर् मनुष्यप्राणी देवाचे तारण पाहतील.’”
7 त्याच्याकडून बािप्तस्मा करून घेण्यासाठी येणाऱ्या जमावाला योहान

म्हणाला; “अहो, िवषारी सापाच्या िपलांनो, येणाऱ्या क्रोधापासून सुटका
करून घेण्यासाठी तुम्हास कोणी सावध केले? 8पश्चात्तापास योग्य अशी
फळे द्या आिण आपल्या मनात असे म्हणू नका की, ‘अब्राहाम आमच्या
िपत्यासारखा आहे.’ कारण मी तुम्हास सांगतो की, अब्राहामासाठी या
दगडापासून मुले िनमार्ण करण्यास देव समथर् आहे. 9आताच झाडांच्या
मुळांशी कुऱ्हाड ठेवलेली आहे. म्हणून प्रत्येक झाड जे चांगले फळ देत
नाही ते तोडून अग्नीत टाकले जाईल.”

10नतंर जमावातील लोकांनी त्यास िवचारले, “आता आम्ही काय
करावे?” 11 त्याने उत्तर िदले, “ज्याच्याकडे दोन अगंरखे असतील त्याने
ज्याला नाही त्यास एक द्यावा आिण ज्याच्याकडे अन्न आहे त्यानेही
तसेच करावे.”

12काही जकातदारही बािप्तस्मा करून घ्यावयास आले होते. ते
म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही काय करावे?” 13तो त्यांना म्हणाला, तुम्हास
जे नेमून िदले आहे त्यापेक्षा जास्त पसेै घेऊ नका. 14काही
िशपायांनीसुद्धा त्यास िवचारून म्हटले, “आिण आमच्या बद्दल काय,
आम्ही काय करावे?” तो त्यांना म्हणाला, “कोणाकडून जबरदस्तीने पसेै
घेऊ नका, कोणावरही खोटा आरोप करू नका, तुम्हास िमळणाऱ्या
पगारात समाधानी राहा.”

15 तेव्हा लोक उत्सुकतेने वाट पाहत असता प्रत्येकजण आपल्या
अतंःकरणात हाच िख्रस्त असेल काय म्हणून िवचार करीत असत.
16 त्या सवार्ंना योहानाने उत्तर िदले, “मी तुमचा बािप्तस्मा पाण्याने
करतो, पण एकजण जो माझ्यापेक्षाही सामथ्यर्शाली आहे तो येत आहे
आिण त्याच्या वहाणांचे बदं सोडण्यासही मी पात्र नाही, तो तुमचा
बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने व अग्नीने करील. 17 त्याचे खळे अगदी स्वच्छ
करायला व गहू त्याच्या कोठारात साठवायला त्याचे सूप त्याच्या हातात
आहे, पण तो भूस न िवझणाऱ्या अग्नीत जाळून टाकील.”

18योहानाने इतर पुष्कळ उत्तेजन देणाऱ्या शब्दांनी त्यांना बोध करून
सुवातार् सांिगतली. 19योहानाने चौथाई चा शासक हेरोद याची
कानउघडणी केली कारण त्याचे त्याच्या भावाच्या पत्नी हेरोदीया
िहच्याशी अनिैतक संबधं होते, तसेच इतर अनेक वाईट गोष्टी त्याने
केल्या होत्या. 20 हे सवर् करून सुद्धा त्याने आणखी एक दषु्कमर् केले ते
म्हणजे त्याने योहानाला तुरंुगात टाकले.
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ययेेशूचाशूचा बािप्तस्माबािप्तस्मा

21 तेव्हा असे झाले की, जेव्हा सवर् लोकांचा बािप्तस्मा योहानाद्वारे
केला जात होता, तेव्हा येशूचा ही बािप्तस्मा होऊन तो प्राथर्ना करीत
असता आकाश उघडले गेले. 22आिण पिवत्र आत्मा देहरूपाने कबुतरा
प्रमाणे त्याच्यावर उतरला आिण आकाशातून अशी वाणी झाली की, “तू
माझा िप्रय पुत्र आहेस, मी तुझ्यािवषयी फार संतुष्ट आहे.”

ययेेशूचीशूची ववंशंावळीशावळी

23 जेव्हा येशूने त्याच्या कायार्स सुरुवात केली तेव्हा तो सुमार ेतीस
वषार्ंचा होता. लोक त्यास योसेफाचा मुलगा समजत. योसेफ एलीचा
मुलगा होता 24 एली मत्ताथाचा, मत्ताथ लेवीचा, लेवी मल्खीचा, मल्खी
यन्रयाचा, यन्रया योसेफाचा मुलगा होता. 25योसेफ मित्तथ्याचा मुलगा
होता. मित्तथ्य अमोसाचा, अमोस नहूमाचा, नहूम हेस्लीचा, हेस्ली
नग्गयाचा, 26नग्गय महथाचा, महथ मित्तथ्याचा, मित्तथ्य िशमयीचा,
िशमयी योसेखाचा, योसेख योदाचा मुलगा होता. 27योदा योहानानाचा
मुलगा होता. योहानान रशेाचा, रशेा जरूब्बाबेलाचा, जरूब्बाबेल
शल्तीएलाचा, शल्तीएल नेरीचा, 28 नेरी मल्खीचा, मल्खी अद्दीचा, अद्दी
कोसोमाचा, कोसोम एल्मदामाचा, एल्मदाम एराचा, 29 एर येशूचा, येशू
अिलएजराचा, अिलएजर योरीमाचा, योरीम मत्ताथाचा, मत्ताथ लेवीचा
मुलगा होता. 30 लेवी िशमोनाचा मुलगा होता. िशमोन यहूदाचा, यहूदा
योसेफाचा, योसेफ योनामाचा, योनाम एल्याकीमाचा, 31 एल्याकीम
मल्लयाचा, मल्लया िमन्नाचा, िमन्ना मत्ताथाचा, मत्ताथ नाथानाचा, नाथान
दािवदाचा, 32दावीद इशायाचा, इशाय ओबेदाचा, ओबेद बवाजाचा,
बवाज सल्मोनाचा, सल्मोन नहशोनाचा मुलगा होता. 33नहशोन
अम्मीनादाबाचा मुलगा होता. अम्मीनादाब अदामीनचा, अदामीन
अणर्याचा, अणर्य हेस्रोनाचा, हेस्रोन पेरसेाचा, पेरसे यहूदाचा, 34यहूदा
याकोबाचा, याकोब इसहाकाचा, इसहाक अब्राहामाचा, अब्राहाम
तेरहाचा, तेरह नाहोराचा, 35नाहोर सरुगाचा, सरुग रऊचा, रऊ
पेलेगाचा, पेलेग एबराचा, एबर शेलहाचा मुलगा होता. 36 शेलह
केनानाचा मुलगा होता. केनान अपर्क्षदाचा, अपर्क्षद शेमाचा, शेम नोहाचा,
नोहा लामेखाचा, 37लामेख मथुशलहाचा, मथुशलह हनोखाचा, हनोख
यारदेाचा, यारदे महललेलाचा, महललेल केनानाचा, 38 केनान
अनोशाचा, अनोश शेथाचा, शेथ आदामाचा, आदाम देवाचा पुत्र होता.

अरण्यांतअरण्यांत ययेेशूचीशूची परीक्षापरीक्षा

येशू पिवत्र आत्म्याने पूणर् भरून यादेर्न नदीहून परतला. मग
आत्म्याने त्यास अरण्यात नेले. 2 तेथे सतैानाने त्याची
चाळीस िदवस परीक्षा घेतली. त्यािदवसात येशूने काहीही

खाल्ले नाही आिण ती वेळ संपल्यानतंर येशूला भूक लागली. 3 तेव्हा
सतैान त्यास म्हणाला, जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर या दगडाची भाकर
हो, अशी आज्ञा कर. 4 येशूने त्यास उत्तर िदले, पिवत्र शास्त्रात असे
िलिहले आहे की, मनुष्य फक्त भाकरीनेच जगेल असे नाही. 5मग सतैान
त्यास उंच जागेवर घेऊन गेला आिण एका क्षणांत जगातील सवर् राज्ये
त्यास दाखिवली. 6सतैान त्यास म्हणाला, “मी तुला या सवर् राज्याचे
अिधकार व वभैव देईन कारण ते मला िदलेले आहे आिण मी माझ्या
मजीर्नुसार ते देऊ शकतो. 7 म्हणून जर तू मला नमन करशील आिण
माझी उपासना करशील तर हे सवर् तुझे होईल.”

8 येशूने उत्तर िदले, “पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे. प्रभू तुझा देव
याचीच उपासना कर आिण केवळ त्याचीच सेवा कर.” 9नतंर सतैानाने
येशूला यरुशलेम शहरास नेले आिण परमेश्वराच्या भवनाच्या टोकावर
त्यास उभे केले आिण तो त्यास म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर
येथून खाली उडी मार! 10असे िलिहले आहे की,
‘तुझे रक्षण करण्यास तो आपल्या दतूास तुझ्यािवषयी आज्ञा करील,
11आिण तुझा पाय दगडावर आपटू नये
म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील.’”

12 येशूने उत्तर िदले, “पिवत्र शास्त्रात असेही म्हणले आहे; तुझा देव
परमेश्वर याची परीक्षा पाहू नकोस.” 13 म्हणून सतैानाने प्रत्येक प्रकारे
परीक्षा घेण्याचे संपिवल्यावर योग्य वेळ येईपयर्ंत तो येशूला सोडून गेला.

14मग पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने येशू गालील प्रांतास परतला
आिण त्याच्यािवषयीची बातमी सगळीकडे पसरली. 15 त्याने त्यांच्या
सभास्थानात िशकिवले आिण सवार्ंनी त्याची स्तुती केली.

16मग जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता त्या नासरथेांत तो आला
आिण शब्बाथ िदवशी त्यांच्या प्रथेप्रमाणे सभास्थानात जाऊन ग्रंथ
वाचण्यासाठी उभा रािहला, 17आिण यशया संदेष्ट्याचा ग्रंथपट त्यास
देण्यात आला. त्याने ते पुस्तक उघडले आिण जो भाग शोधून काढला,
त्यािठकाणी असे िलिहले आहे,

18 “प्रभूचा आत्मा मजवर आला आहे,
कारण, यासाठी की, गिरबांना सुवातार् सांगण्यास
त्याने मला अिभषेक केला आहे.
कैदी म्हणून नेलेल्यांस स्वाततं्र्याची घोषणा करण्यासाठी,
आिण आंधळ्यांना दृिष्ट पुन्हा िमळावी,
ज्यांच्यावर जुलूम झाला आहे त्यांची सुटका करण्यासाठी
19आिण प्रभूच्या कृपेच्या वषार्ची घोषणा करण्यासाठी
त्याने मला अिभषेक केला आहे मला पाठवले आहे.”

20मग त्याने ग्रंथपट बदं करून सभास्थानाच्या सेवकाला परत करून
तो खाली बसला. सभास्थानातील प्रत्येकजण त्याच्याकडे रोखून पाहत
होता. 21 त्याने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली की, “तुमच्या
ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्रलेख पूणर् झाला आहे.” 22 तेव्हा सवर् लोक
त्याच्यािवषयी साक्ष देऊ लागले आिण त्याच्या मुखातून येणाऱ्या कृपेच्या
शब्दांबद्दल ते आश्चयर्चिकत झाले आिण ते म्हणाले, हा योसेफाचाच
मुलगा नव्हे काय? 23 येशू त्यांना म्हणाला, “नक्कीच, तुम्ही मलाही म्हण
लागू कराल; हे वदै्या, तू स्वतःलाच बर ेकर. कफणर्हूमात ज्या गोष्टी तू
केल्याचे आम्ही ऐकले त्या गोष्टी तुझ्या स्वतःच्या गावातसुद्धा कर. मग
तो पुढे म्हणाला,” 24मी तुम्हास खर ेसांगतो, कोणीही संदेष्टा त्याच्या
स्वतःच्या गावात स्वीकारला जात नाही. 25मी तुम्हास खर ेसांगतो,
इस्राएलात एलीयाच्या काळात पुष्कळ िवधवा होत्या, जेव्हा साडेतीन
वषार्पयर्ंत आकाशातून पाऊस पडला नाही आिण सवर् प्रदेशात मोठा
दषु्काळ पडला होता. 26तरीही एलीयाला इतर कोणत्याही िवधवेकडे
पाठिवण्यात आले नाही. त्यास िसदोन प्रांतातील सारफथ येथील
िवधवेकडेच पाठिवण्यात आले. 27अलीशा संदेष्ट्याच्या वेळेस
इस्राएलात अनेक कुष्ठरोगी होते परतंु त्यापकैी कोणीही शुद्ध झाला नाही.
केवळ सूरीया येथील नामान कुष्ठरोग्यालाच शुद्ध करण्यात आले होते.
28 हे एकूण सभास्थानातील सवर् लोक संतापले. 29 ते लोक उठले
आिण त्यांनी त्यास (येशूला) शहराबाहेर घालवून िदले आिण ज्या
टेकडीवर त्यांचे गाव वसले होते, त्या कड्यावरून त्यास लोटून देण्यास
तेथवर नेले. 30परतंु तो त्यांच्यातून िनघून आपल्या वाटेने गेला.

भूतग्रस्तालाभूतग्रस्ताला बरबरे ेकरणकरणेे

31नतंर तो गालील प्रांतातील कफणर्हूम गावी गेला. तो शब्बाथ
िदवशी सभास्थानात त्यास िशक्षण देत होता. 32 ते त्याच्या िशकवणीने
आश्चयर्चिकत झाले, कारण त्याचे बोलणे अिधकारयकु्त असे.
33 त्यािदवशी सभास्थानात, अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य होता
आिण तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, 34 हे नासरथेकर येशू, तू
आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आमचा नाश करण्यासाठी आला आहेस
काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे! देवाचा पिवत्र! तो तूच
आहेस. 35 येशूने त्यास धमकावून म्हटले, शांत राहा आिण त्याच्यातून
नीघ! तेव्हा त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या मनुष्यास जिमनीवर खाली पाडले
व त्या मनुष्यास काहीही इजा न करता तो त्याच्यातून बाहेर िनघाला.
36 तेव्हा सवर्जण आश्चयर्चिकत झाले व एकमेकांशी बोलू लागले, हे
कोणत्या प्रकारचे शब्द आहेत? अिधकाराने आिण सामथ्यार्ने तो अशुद्ध
आत्म्याना देखील आज्ञा करतो व ते बाहेर येतात. 37अशाप्रकारे
त्याच्यािवषयीची िकतीर् चहुकडील प्रदेशात पसरत गेली.

िशमोनाचीिशमोनाची सासूसास ूवव इतरइतर काहीकाही रोगीरोगी

38 येशू सभास्थानातून िनघून िशमोनाच्या घरी गेला. िशमोनाची सासू
तापाने आजारी होती. त्यांनी ितला बर ेकरण्यािवषयी त्यास िवनतंी
केली. 39 येशू ितच्याजवळ उभा रािहला व त्याने तापाला धमकावले
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आिण ितच्यातून ताप िनघाला. ताबडतोब उठून ती त्यांची सेवा करू
लागली.

40सूयर् मावळत असतांना, िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी असलेल्या
सवर् मनुष्यांना त्याच्याकडे आणले. त्याने प्रत्येकाच्या डोक्यावर हात
ठेवून त्यांना बर ेकेले. 41 िकत्येकांमधून अशुद्ध आत्मे बाहेर आले. ते
अशुद्ध आत्मे ओरडत होते आिण म्हणत होते, तू देवाचा पुत्र आहेस.
परतंु तो िख्रस्त आहे हे त्यांना मािहती असल्याने त्याने त्यांना दटावले व
काही बोलू िदले नाही.

42 िदवस उगवताच, तो एकांत स्थळी गेला. पण लोक त्यास शोधत
होते. तो जेथे होता तेथे ते लगेच आले आिण त्यांच्यातून त्याने िनघून
जाऊ नये म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. 43परतंु तो त्यांना म्हणाला,
“देवाच्या राज्याची सुवातार् मला इतर गावांमध्येही सांिगतली पािहजे
कारण याच कारणासाठी मला पाठवले आहे.”

44मग तो संपूणर् यहूदीया प्रांतातील सभास्थानामध्ये उपदेश करीत
गेला.

पिहल्यापिहल्या िशष्यांसिशष्यांस पाचारणपाचारण

मग असे झाले की, तो गनेसरते सरोवराच्या काठी उभा असता
लोक देवाचे वचन ऐकण्यासाठी येशूभोवती गदीर् करू लागले,
2 तेव्हा त्याने सरोवरात दोन होड्या पािहल्या, पण होडीतील

मासे पकडणार ेबाहेर होते व त्यांची जाळी धूत होते. 3 त्यातील एका
होडीत येशू गेला जी िशमोनाची होती आिण त्याने िकनाऱ्यापासून थोडे
दरू नेण्यास सांिगतले. नतंर तो होडीत बसला व लोकांस िशक्षण देऊ
लागला. 4 त्याने बोलणे संपिवल्यावर तो िशमोनाला म्हणाला, होडी
खोल पाण्यात घेऊन चल आिण मासे पकडण्यासाठी तुझे जाळे खाली
सोड. 5 िशमोनाने उत्तर िदले, “साहेब, संपूणर् रात्र आम्ही खूप कष्ट घेतले
पण काहीच मासे पकडू शकलो नाही. तरी तुझ्या शब्दावरून मी जाळी
खाली सोडतो.” 6मग त्यांनी तसे केल्यावर त्यांच्या जाळ्यात माश्यांचा
मोठा घोळका सापडला आिण त्यांची जाळी फाटू लागली 7 तेव्हा त्यांनी
दसुऱ्या होडीतील आपल्या सहकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी बोलावले. ते
आले आिण त्या दोन्ही होड्या माश्यांनी इतक्या भरल्या की, त्या बुडू
लागल्या. 8 हे पाहून िशमोन पेत्र येशूच्या पाया पडून म्हणाला, “प्रभू,
माझ्यापासून दरू जा कारण मी पापी मनुष्य आहे.” 9कारण त्यांनी
धरलेल्या माश्यांचा घोळका पाहून तो व त्याच्याबरोबर असलेले सवर्जण
आश्चयर्चिकत झाले होते. 10तसेच िशमोनाचे भागीदार जब्दीचे पुत्र
याकोब व योहान हेही त्यांच्याप्रमाणे आश्चयर्चिकत झाले. मग येशू
िशमोनाला म्हणाला, “िभऊ नको, कारण येथून पुढे तू माणसे धरणारा
होशील.” 11मग तारवे िकनाऱ्याला लावल्यावर त्यांनी सवर्काही सोडले
आिण त्याच्यामागे गेले.

ककुुष्ठरोग्यासष्ठरोग्यास बरबरे ेकरणकरणेे

12आिण असे झाले की, येशू कोणाएका गावात असता तेथे कुष्ठाने
भरलेला एक मनुष्य होता, जेव्हा त्याने येशूला पािहले तेव्हा तो पालथा
पडला आिण त्यास िवनतंी केली, “प्रभूजी, जर तुमची इच्छा असेल तर
मला शुद्ध करण्यास आपण समथर् आहात.” 13 तेव्हा येशूने आपला हात
लांब करून त्यास स्पशर् केला आिण म्हटले, “माझी इच्छा आहे शुद्ध
हो!” आिण ताबडतोब त्याचे कुष्ठ नाहीसे झाले. 14मग येशूने त्यास
िनक्षून सांिगतले की, “कोणालाही सांगू नकोस, पण जाऊन स्वतःला
याजकाला दाखव आिण त्यांच्यासाठी ही साक्ष व्हावी म्हणून मोशेने
आज्ञा केल्याप्रमाणे शुद्धीकरणासाठी अपर्ण कर.” 15परतंु येशूिवषयीच्या
बातम्या अिधक पसरतच गेल्या आिण मोठे जमाव त्याचे ऐकण्यासाठी व
आपल्या रोगांपासून बर ेहोण्यासाठी जमू लागले. 16परतंु येशू रानांमध्ये
एकांतात जाऊन प्राथर्ना करीत असे.

17असे झाले की, एके िदवशी तो िशक्षण देत असता तेथे परूशी व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक बसले होते ते गालील आिण यहूदीया प्रांत व
यरुशलेम शहर या भागातील िकत्येक िठकाणाहून आले होते. प्रभूचे
सामथ्यर् त्याच्याठायी होते त्यामुळे तो रोग बर ेकरत असे. 18काही लोक
एका पक्षघात झालेल्या मनुष्यास बाजेवर घेऊन आले आिण त्यांनी
त्यास आत आणण्याचा व येशूसमोर खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

19परतंु गदीर्मुळे आत आणण्याचा मागर् त्यांना सापडेना, म्हणून त्यांनी
घराच्या छतावर चढून त्यास बाजे सकट कौलारातून येशूच्या समोर
खाली सोडले. 20 त्यांचा िवश्वास पाहून, येशू म्हणाला, “मुला, तुझ्या
पापांची क्षमा झाली आहेत.” 21 िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण परूशी
स्वतःशी िवचार करू लागले, “हा दभुार्षण करणारा कोण? देवािशवाय
कोण पापांची क्षमा करू शकतो?” 22पण येशूने त्यांचे िवचार जाणून
त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “तुम्ही आपल्या अतंःकरणात असा िवचार
का करता? 23तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे िंकवा ऊठ आिण चालू
लाग यांतील कोणते म्हणणे सोपे आहे? 24पण तुम्हास हे कळावे की
मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार आहे,
म्हणून तो पक्षघात झालेल्या मनुष्यास म्हणाला, मी तुला सांगतो ऊठ,
आपली बाज उचलून घेऊन आपल्या घरी जा.” 25ताबडतोब तो उभा
रािहला व ज्या बाजेवर तो झोपला होता ती उचलून घेऊन देवाचे गौरव
करीत आपल्या घरी गेला. 26 ते सवर् आश्चयर्चिकत झाले आिण देवाची
स्तुती करू लागले, ते फार भयभीत होऊन म्हणाले, आम्ही आज
िवलक्षण गोष्टी पािहल्या आहेत.

ललेेवीलावीला पाचारणपाचारण

27या गोष्टी झाल्यानतंर येशू बाहेर गेला आिण त्याने लेवी नावाच्या
जकातदाराला जकात नाक्यावर बसलेले पािहले, येशू त्यास म्हणाला,
माझ्यामागे ये! 28 तेव्हा लेवीने सवर्काही तेथेच सोडले आिण उठून
त्याच्यामागे गेला.

29नतंर लेवीने त्याच्या घरी येशूसाठी मोठी मेजवानी िदली आिण
जकातदारांचा व इतर लोकांचा मोठा जमाव त्याच्याबरोबर जेवत होता.
30परतंु परूशी 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. 32मी नीितमानास
बोलावण्यास आलो नाही तर पापी लोकांस पश्चात्तापासाठी बोलावण्यास
आलो आहे.”

उपासिवषयीउपासिवषयी प्रश्नप्रश्न
33 ते त्यास म्हणाले, योहानाचे िशष्य नेहमी उपवास आिण प्राथर्ना

करतात आिण परूश्यांचे िशष्यसुद्धा तसेच करतात, पण तुझे िशष्य तर
खातपीत असतात. 34 येशू त्यांना म्हणाला, “कोण असे करले?
वऱ्हाडाबरोबर वर आहे तोपयर्ंत तुम्हास त्यांना उपवास करावयास
लावता येईल काय? 35पण असे िदवस येत आहेत की, वराला
त्यांच्यापासून घेतले जाईल आिण त्यािदवसात ते उपवास करतील.”
36 त्याने त्यांना आणखी एक दाखला सांिगतला, 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. 37आिण कोणीही नवा द्राक्षारस जुन्या द्राक्षारसाच्या
कातडी िपशवीत ठेवत नाही जर तो असे करतो तर नवा द्राक्षारस
कातडी िपशवी फोडून बाहेर उसळेल. 38नवा द्राक्षारस नव्या कातडी
िपशवीतच ठेवला पािहजे. 39कोणालाही जुना द्राक्षारस प्याल्यानतंर
त्यांना नवा नको असतो कारण तो म्हणतो, “जुना द्राक्षारसच चांगला
आहे.”

शब्बाथाचशब्बाथाचेे पालनपालन

नतंर असे झाले की, एका शब्बाथ िदवशी येशू शेतामधून जात
होता आिण त्याचे िशष्य कणसे मोडून हातावर चोळून खात
होते. 2मग परूश्यांपकैी काही म्हणाले, “शब्बाथ िदवशी जे

करण्यास योग्य नाही, ते तुम्ही का करता?” 3 येशूने त्यांना म्हटले,
“जेव्हा दावीद व त्याच्याबरोबरच्या मनुष्यांना भूक लागली तेव्हा त्यांनी
काय केले हे तुम्ही कधी वाचले नाही काय? 4तो देवाच्या घरात गेला
आिण ज्या समिर्पत भाकरी याजकांिशवाय कोणीच खाणे योग्य नाही त्या
त्याने कशा घेऊन खाल्ल्या व आपल्याबरोबर जे होते त्यांनाही िदल्या.”
5आणखी येशू त्यांना म्हणाला, “मनुष्याचा पुत्र शब्बाथाचा प्रभू आहे.”
6असे झाले की, दसुऱ्या एका शब्बाथ िदवशी येशू सभास्थानात गेला
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आिण िशकवू लागला. ज्याचा उजवा हात वाळलेला होता असा एक
मनुष्य तेथे होता. 7 येशू शब्बाथ िदवशी कोणाला बर ेकरतो की काय हे
पाहण्यासाठी िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी त्याच्यावर लक्ष ठेवून होते.
यासाठी की त्यांना आरोप ठेवण्यासाठी काहीतरी कारण िमळावे. 8परतंु
तो त्यांचे िवचार जाणून वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “ऊठ
आिण सवार्ंसमोर उभा राहा,” आिण तो मनुष्य उठून तेथे उभा रािहला.
9 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास िवचारतो, शब्बाथ िदवशी कोणत्या
गोष्टी करायला परवानगी आहे? चांगले करणे की वाईट करणे? कोणते
कायदेशीर आहे, एखाद्याचा जीव वाचवणे का त्याचा नाश करणे?”
10मग त्याने सभोवती त्या सवार्ंकडे पाहीले आिण म्हणाला, तू “आपला
हात लांब कर.” तेव्हा त्याने तसे केले आिण त्याचा हात बरा झाला.
11पण परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक खूप रागावले व येशूिवषयी काय
करता येईल यािवषयी आपसात चचार् करू लागले.

बाराबारा प्रेिषतप्रेिषत

12 त्यािदवसात असे झाले की, येशू प्राथर्ना करण्यासाठी डोंगरावर
गेला. त्याने ती रात्र देवाची प्राथर्ना करण्यात घालवली. 13 जेव्हा िदवस
उगवला, तेव्हा त्याने िशष्यांना आपणाकडे बोलावले. त्याने त्यांच्यातील
बाराजणांना िनवडले व त्यांना ‘प्रेिषत’ असे नाव िदले. 14 िशमोन ज्याला
पेत्र हे सुद्धा नाव िदले तो अिंद्रया (पेत्राचा भाऊ), याकोब आिण योहान,
िफिलप्प, बथर्लमय, 15मत्तय, थोमा, अल्फीचा पुत्र याकोब, िशमोन
ज्याला िजलोत म्हणत, 16याकोबचा पुत्र यहूदा व यहूदा इस्कयोर्त, जो
पुढे िवश्वासघात करणारा िनघाला.

17तो त्यांच्याबरोबर डोंगरावरून खाली उतरला व सपाट जागेवर
उभा रािहला आिण त्याच्या अनुयायांचा मोठा समुदाय तेथे आला व
यहूदीया प्रांत, यरुशलेम शहर, सोर आिण िसदोनच्या
समुद्रिकनाऱ्याकडचे असे पुष्कळसे लोक तेथे आले होते. 18 ते तेथे
त्याचे ऐकण्यास व आपल्या रोगांपासून बर ेहोण्यास आले व ज्यांना
अशुद्ध आत्म्यांची बाधा होती त्यांनाही त्यांच्या व्याधीपासून मुक्त
करण्यात आले. 19सगळा लोकसमुदाय त्यास स्पशर् करू पाहत होता,
कारण त्याच्यामधून सामथ्यर् येत होते आिण सवार्ंना ते बर ेकरत होते.

धन्यवादधन्यवाद वव ददुःुखोद्गारःखोद्गार

20मग येशूने आपल्या िशष्यांकडे पािहले व म्हणाला, अहो िदनांनो,
तुम्ही धन्य आहात कारण देवाचे राज्य तुमचे आहे.

21अहो जे तुम्ही आता भूकेले आहात, ते तुम्ही धन्य आहात, कारण
तुम्ही तृप्त व्हाल. अहो जे तुम्ही आता रडता, ते तुम्ही आशीवार्िदत
आहात कारण तुम्ही हसाल.

22 जेव्हा मनुष्याच्या पुत्रामुळे लोक तुमचा व्देष करतील आिण जेव्हा
ते आपल्या समाजातून तुम्हास दरू करतील व तुमची िंनदा करतील व
तुमचे नाव ते वाईट म्हणून टाकून देतील आिण मनुष्याच्या पुत्रामुळे
तुम्हास नाकारतील, तेव्हा तुम्ही धन्य आहात.

23 त्यािदवशी आनदं करून उड्या मारा, कारण खरोखर स्वगार्त
तुमचे प्रितफळ मोठे आहे! कारण त्यांच्या पूवर्जांनी संदेष्ट्यांना सुद्धा
तसेच केले.

24पण श्रीमतंानो, तुम्हास दःुख होवो कारण तुम्हास अगोदरच सवर्
सुख िमळाले आहे.

25 जे तुम्ही तृप्त आहात त्या तुम्हास दःुख होवो, कारण तुम्ही भूकेले
व्हाल. जे आता हसतात त्यांना दःुख होवो कारण तुम्ही शोक कराल
आिण रडाल.

26 जेव्हा सवर् तुमच्यािवषयी चांगले बोलतील तेव्हा तुम्हास दःुख होवो
कारण त्यांच्या वाडविडलांनी खोट्या संदेष्ट्यांना असेच केले.

शत्रूंवरशत्रूंवर प्रेमप्रेम
27परतंु तुम्हा ऐकणाऱ्यांस मी सांगतो, तुमच्या शत्रूंवर प्रीती करा. जे

तुमचा व्देष करतात, त्यांचे चांगले करा. 28 जे तुम्हास शाप देतात त्यांना
आशीवार्द द्या. जे तुमचा अपमान करतात त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करा.
29जर कोणी तुमच्या एका गालावर मारतो तर त्याच्यासमोर दसुराही
गाल करा. जर कोणी तुमचा अगंरखा घेतो तर त्यास तुमची बडंी ही

घेऊन जाण्यास मना करू नका. 30 जे तुम्हास मागतात त्या प्रत्येकाला
द्या आिण जो तुमची वस्तु िहरावून घेतो त्याच्यापाशी ते परत मागू नको.
31आिण जसे मनुष्यांनी तुमच्याशी वागावे म्हणून तुमची इच्छा असेल
तसेच तुम्हीही त्यांच्याशी वागा.

32तुमच्यावर जे प्रीती करतात त्यांच्यावर तुम्ही प्रीती करा, तर
त्यामध्ये तुमचा उपकार तो काय? कारण पापी लोकही आपणावर प्रीती
करणाऱ्यांवर प्रीती करतात. 33तुमचे जे चांगले करतात, त्यांचे जर तुम्ही
चांगले करता तर तुम्हास काय लाभ? पापीसुद्धा असेच करतात.
34ज्यांच्याकडून तुम्हास परत िमळेल अशी आशा असते, त्यांना जर
उसने देता तर तुम्हास काय लाभ? पापीसुद्धा परत िमळावे या उद्देशाने
दसुऱ्या पाप्याला उसने देतात. 35परतंु तुम्ही आपल्या शत्रूंवर प्रीती करा
व त्यांचे बर ेकरा आिण िनराश न होता उसने द्या म्हणजे तुमचे प्रितफळ
मोठे होईल व तुम्ही परात्पराचे पुत्र व्हाल कारण तो अनुपकारी व वाईट
यांच्यावर तो दया करणारा आहे. 36जसा तुमचा स्वगीर्य िपता दयाळू
आहे तसे तुम्हीही दयाळू व्हा.

इतरांचइतरांचेे दोषदोष काढण्याबाबतकाढण्याबाबत

37दसुऱ्यांचा न्याय करू नका, म्हणजे तुमचाही न्याय होणार नाही.
दसुऱ्यांना दोषी ठरवू नका म्हणजे तुम्हास दोषी ठरवले जाणार नाही.
दसुऱ्यांची क्षमा करा म्हणजे तुमचीही क्षमा केली जाईल. 38द्या म्हणजे
तुम्हास िदले जाईल. चांगले माप दाबून, हालवून व शीग भरून तुमच्या
पदरी घालतील कारण ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने
तुम्हास परत मापून देण्यात येईल.

39 त्याने त्यांना एक दाखला सांिगतला, “एक आंधळा दसुऱ्या
आंधळ्याला मागर् दाखवू शकेल काय? ते दोघेही खड्डयात पडणार नाहीत
काय? 40कोणताही िशष्य त्याच्या गुरुपेक्षा थोर नाही. पण प्रत्येक िशष्य
जेव्हा पूणर् िशकतो तेव्हा तो गुरुसारखाच होतो. 41स्वतःच्या
डोळ्यातील मुसळ ध्यानात न आणता तू आपल्या भावाच्या डोळ्यातील
कुसळ का पाहतोस? 42अथवा तू आपल्या डोळ्यातले मुसळ न पाहता
आपल्या भावाला कसे म्हणशील की, भाऊ, तुझ्या डोळ्यातले कुसळ
मला काढू दे? अर ेढोंग्या, प्रथम तुझ्या डोळ्यातील मुसळ काढ मगच
तुला तुझ्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ काढताना चांगले िदसेल.

43कोणतेही चांगले झाड नाही की जे वाईट फळ देते िंकवा कोणतेही
वाईट झाड नाही की जे चांगले फळ देते. 44कारण प्रत्येक झाड हे
त्याच्या फळावरुन ओळखले जाते. लोक काटेरी झुडुपातून अजंीर ेगोळा
करीत नाहीत तसेच काटेरी झुडुपातून ते द्राके्ष गोळा करीत नाहीत.
45चांगला मनुष्य त्याच्या अतंःकरणात ज्या चांगल्या गोष्टी साठवलेल्या
असतात त्याच काढतो आिण दषु्ट मनुष्य त्याच्या अतंःकरणात जे वाईट
आहे तेच बाहेर काढतो कारण अतंःकरणात जे भरले आहे तेच मुखावाटे
िनघणार.

ऐकणऐकणेे आिणआिण करणकरणेे

46तुम्ही मला ‘प्रभू, प्रभू,’ म्हणता, पण जे मी सांगतो ते तुम्ही का
करीत नाही? 47प्रत्येकजण जो माझ्याकडे येतो व माझी वचने ऐकून त्या
आज्ञा पाळतो तो कसा आहे हे मी तुम्हास दाखिवतो. 48तो एका घर
बांधणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे. त्याने खोल खोदले आिण खडकावर
पाया बांधला. मग पूर आला आिण पाण्याचा लोंढा घरावर आदळला,
पण पाण्याने ते हलले नाही, कारण ते चांगले बांधले होते. 49पण जो
कोणी माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत नाही तो ज्याने आपले घर पाया
न घालता जिमनीवर बांधले त्या मनुष्यासारखा आहे, त्या घरावर
पाण्याचा लोंढा आदळला आिण ते लागलेच पडले व त्या घराचा मोठा
नाश झाला.”

शतािधपतीचाशतािधपतीचा चाकरचाकर

ऐकणाऱ्या लोकांस त्याने आपली सवर् वचने सांगणे
संपवल्यानतंर त्याने कफणर्हूमात प्रवेश केला.

2 तेव्हा कोणाएका शताधीपतीचा आवडता दास आजारी
होऊन मरणास टेकला होता. 3मग त्याने येशूिवषयी ऐकून यहूद्यांच्या
विडलांना त्याच्याकडे पाठवून, तू येऊन माझ्या दासास वाचवावे, अशी
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त्यास िवनतंी केली. 4 जेव्हा ते येशूजवळ आले तेव्हा त्यांनी त्यास
आग्रहाने िवनतंी केली, ज्याच्यासाठी तू हे करावे, तो योग्य आहे.
5कारण तो आमच्या राष्ट्र ावर प्रीती करतो आिण त्याने आमच्यासाठी
आमचे सभास्थान बांधून िदले. 6 त्यामूळे येशू त्यांच्याबरोबर मागार्त
चालत गेला आिण तो घरापासून फार दरू नव्हता, तोच त्या शताधीपतीने
िमत्रांना त्यांच्याकडे पाठवून म्हटले, प्रभू, आपण त्रास करून घेऊ नका,
कारण तुम्ही माझ्या घरी यावे असा मी योग्य नाही. 7 त्यामुळे
तुमच्याकडे येण्यासही मी स्वतःला योग्य मानले नाही, परतंु तुम्ही फक्त
शब्द बोला, म्हणजे माझा सेवक बरा होईल. 8कारण मीही दसुऱ्याच्या
अिधकाराखाली असलेला मनुष्य असून माझ्या हाताखाली िशपाई
आहेत; आिण याला मी म्हणतो, जा, म्हणजे हा जातो व दसुऱ्याला ये
म्हणतो, म्हणजे तो येतो आिण माझ्या दासास म्हणतो, हे कर, म्हणजे तो
ते करतो. 9 जेव्हा येशूने हे ऐकले तेव्हा त्यास त्याच्यािवषयी आश्चयर्
वाटले, तो त्याच्यामागे येणाऱ्या जमावाकडे वळून म्हणाला, “मी तुम्हास
सांगतो, एवढा मोठा िवश्वास मला इस्राएलात देखील आढळला नाही.”
10आिण जे पाठवलेले होते, ते घरी परतले, तेव्हा त्यांना आढळून आले
की, तो सेवक बरा झाला आहे.

िवधविवधवेेचाचा मुलगामुलगा

11आिण दसुऱ्या िदवशी असे झाले की, तो नाईन नावाच्या नगराकडे
जात होता आिण त्याचे पुष्कळ िशष्य व मोठा समुदाय हे त्याच्याबरोबर
जात होते. 12जसा तो गावाच्या वेशीजवळ आला तेव्हा पाहा कोणाएका
मरण पावलेल्या मनुष्यास बाहेर घेऊन जात होते. तो आपल्या आईचा
एकुलता एक मुलगा होता व ती िवधवा होती; आिण गावातील बरचे लोक
ितच्याबरोबर होते. 13 तेव्हा ितला पाहून प्रभूला ितचा कळवळा आला व
तो ितला म्हणाला “रडू नकोस” 14मग जवळ जाऊन त्याने ितरडीस
स्पशर् केला; तेव्हा खांदेकरी िस्थर उभे राहीले आिण तो म्हणाला, मुला,
मी तुला सांगतो, उठ! 15आिण तो मरण पावलेला उठून बसला व बोलू
लागला; मग येशूने त्यास त्याच्या आईजवळ िदले. 16 तेव्हा सवार्ंना भय
वाटले आिण ते देवाला गौरव करीत म्हणाले, “आमच्यामध्ये मोठा संदेष्टा
उदयास आला आहे आिण देवाने आपल्या लोकांची भेट घेतली आहे”
17 येशूिवषयीची ही बातमी सवर् यहूदीया प्रांतात आिण सभोवतालच्या
पिरसरात पसरली.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान

18योहानाच्या िशष्यांनी योहानाला जाऊन हे सवर्काही सांिगतले,
19नतंर योहानाने आपल्या दोन िशष्यांना बोलावले आिण त्याने त्यांना
प्रभूकडे हे िवचारण्यासाठी पाठवले की, जो येणारा तो तूच आहेस की
आम्ही दसुऱ्याची वाट पाहावी? 20 जेव्हा ते लोक त्याच्याकडे आले, ते
म्हणाले, “बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानाने आम्हास तुमच्याकडे हे
िवचारण्यास पाठवले आहे की, जो येणारा तो तूच आहेस की आम्ही
दसुऱ्याची वाट पाहावी?” 21 त्याच घटकेस येशूने अनेक लोकांचे रोग,
आजार बर ेकेले, पुष्कळांमधील दषु्ट आत्मे 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, बिहर ेऐकतात, मरण पावलेले िजवंत केले जातात आिण
गरीब लोक सुवातार् ऐकतात. 23आिण जो कोणी माझ्यािवषयी
अडखळत नाही तो धन्य आहे.”

24मग योहानाचे िनरोपे गेल्यावर तो योहानािवषयी समुदायांशी बोलू
लागला, “तुम्ही काय पाहायला बाहेर रानात गेला? वाऱ्याने हलवलेला
बोरू काय? 25तर तुम्ही काय पाहायला बाहेर गेला? मऊ वस्त्रे
घातलेल्या मनुष्यास काय? पाहा, भडक पोषाख घातलेले व चनैीत
असणार ेलोक राजवाड्यांत असतात. 26तर तुम्ही काय पाहायाला
बाहेर गेला? संदेष्ट्याला काय? होय, मी तुम्हास सांगतो, संदेष्ट्याहूनही
जो अिधक मोठा आहे त्याला.

27पाहा, ‘मी आपल्या दतूाला तुझ्या मुखापुढे पाठवतो;
तो तुझ्यापुढे तुझी वाट तयार करील,’
असे ज्याच्यािवषयी िलिहले आहे तो हाच आहे.

28मी तुम्हास सांगतो की िस्त्रयांपासून जे जन्मले त्यांच्यांमध्ये
योहानापेक्षा मोठा असा कोणी नाही, तरी देवाच्या राज्यांत जो अगदी
लहान आहे, तो त्याच्यापेक्षा मोठा आहे.” 29आिण जकातदारांसह सवर्
लोकांनी ऐकून ‘देव न्यायी आहे’ असे ठरवले कारण त्यांनी योहानाचा
बािप्तस्मा घेतला होता. 30परतंु परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी
त्याच्यापासून बािप्तस्मा न घेऊन आपल्या संबधंीची देवाची योजना
िधक्कारली.

31प्रभूने म्हटले, “तर मग मी या िपढीच्या मनुष्यांना कोणती उपमा
देऊ? आिण ती कशासारखी आहेत? 32जी मुले बाजारामध्ये बसून
एकमेकांना हाक मारतात त्यांच्यासारखी ती आहेत, ती म्हणतात, आम्ही
तुमच्यासाठी पावा वाजवला तरी तुम्ही नाचला नाही, आम्ही िवलाप
केला तरी तुम्ही रडला नाही. 33कारण बािप्तस्मा करणारा योहान भाकर
न खाता आिण द्राक्षारस न िपता आला आहे आिण तुम्ही म्हणता, त्यास
भूत लागले आहे. 34मनुष्याचा पुत्र खातपीत आला आहे आिण तुम्ही
म्हणता, पाहा, हा खादाडा मनुष्य व दारूबाज, जकातदारांचा व पाप्यांचा
िमत्र! 35परतंु ज्ञान आपल्या सवर् लेकरांकडून न्यायी ठरलेले आहे.”

ययेेशूच्याशूच्या चरणांसचरणांस ततैलैाभ्यलाभ्यंगंग वव दोनदोन कजकजर्र्दारांचादारांचा दृष्टांतदृष्टांत

36 तेव्हा परूश्यांपकैी कोणा एकाने, “तू माझ्याबरोबर जेवावे.” अशी
येशूला िवनतंी केली. मग तो परूश्याच्या घरात जाऊन जेवायला बसला.
37आिण पाहा, कोणीएक पापी स्त्री त्या नगरांत होती; येशू परूश्यांच्या
घरात जेवायला बसला आहे हे ऐकू ती सुगधंी तेलाची अलाबास्त्र कुपी
घेऊन आली. 38आिण ती मागे त्याच्या पायांजवळ रडत उभी राहून
आसवांनी त्याचे पाय िभजवू लागली व ितने ते आपल्या डोक्याच्या
केसांनी पुसून, त्याच्या पायांचे पुष्कळ मुके घेतले व त्यांना सुगधंी तेल
लावले. 39 तेव्हा ज्या परूश्याने येशूला बोलावले होते, त्याने हे पाहून
आपल्या मनांत म्हटले, “हा संदेष्टा असता तर जी स्त्री त्यास स्पशर् करीत
आहे ती कोण व कोणत्या प्रकारची आहे, म्हणजे ती पापी आहे, हे त्यास
कळले असते.” 40 तेव्हा येशूने त्यास उत्तर देऊन म्हटले, “िशमोना,
तुझ्याशी मला काही बोलायचे आहे.” तेव्हा तो म्हणाला, “गुरूजी बोला.”
41 येशूने म्हटले, “एका सावकाराचे दोन कजर्दार होते; एकाला चांदीचे
पाचशे नाणे व दसुऱ्याला पन्नास असे देणे होते. 42परतंु कजर् फेडायला
त्यांच्याजवळ काही नव्हते म्हणून त्याने दोघांना क्षमा केली. तर
त्यांच्यापकैी कोणता त्याच्यावर अिधक प्रीती करील?” 43 तेव्हा
िशमोनाने उत्तर देऊन म्हटले, “ज्याला अिधक माफ केले तो, असे मला
वाटते.” मग येशू त्यास म्हणाला, “ठीक ठरवलेस.” 44 तेव्हा त्याने त्या
स्त्रीकडे वळून िशमोनाला म्हटले, “ही स्त्री तुला िदसते ना? मी तुझ्या
घरात आलो, तू माझ्या पायांसाठी पाणी िदले नाही; परतंु िहने आसवांनी
माझे पाय िभजवले आिण आपल्या केसांनी ते पुसले. 45तू माझा मुका
घेतला नाही, परतंु मी आत आल्यापासून िहने माझ्या पायांचे मुके
घेण्याचे थांबवले नाही, 46तू माझ्या डोक्याला तेल लावले नाही, परतंु
िहने माझ्या पायांना सुगधंी तेल लावले आहे. 47या कारणासाठी मी
तुला सांगतो, िहची जी पुष्कळ पापे त्यांची क्षमा झाली आहे; कारण िहने
पुष्कळ प्रीती केली; परतंु ज्याला थोडक्याची क्षमा होते तो थोडकी प्रीती
करतो.” 48 तेव्हा येशूने ितला म्हटले, “तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.”
49मग त्याच्याबरोबर जेवायला बसले होते ते आपसांत म्हणू लागले,
“पापांची देखील क्षमा करणारा हा कोण आहे?” 50मग त्याने त्या स्त्रीला
म्हटले, “तुझ्या िवश्वासाने तुला तारले आहे, शांतीने जा.”

ययेेशूचीशूची ससेेवावा करण्याऱ्याकरण्याऱ्या िस्त्रयािस्त्रया

त्यानतंर लवकरच असे झाले की, तो उपदेश करीत व देवाच्या
राज्याची सुवातार् सांगत नगरोनगरी व गांवोगांवी िफरत होता,
तेव्हा ते बारा िशष्य त्याच्याबरोबर होते. 2दषु्ट आत्मे व दखुणी

यांपासून मुक्त केलेल्या अशा िकत्येक िस्त्रया त्याच्याबरोबर होत्या,
म्हणजे मग्दालीया नगराची मरीयेतून सात भूते िनघाली होती, ती,
3 हेरोदाचा कारभारी खजुा याची पत्नी योहान्ना तसेच सूसान्ना व इतर
पुष्कळ िस्त्रया, या आपल्या द्रव्याने त्यांची सेवा करीत असत.

लुक 7:4 516 लुक 8:3



पपेेरणीरणी करणाऱ्याचाकरणाऱ्याचा दृष्टांतदृष्टांत

4आिण मोठा समुदाय एकत्र जमला असता व गावोगावचे लोक
त्याच्याजवळ येत असता तो दाखला देऊन म्हणाला, 5 “पेरणारा आपले
बी पेरायला िनघाला; आिण तो पेरीत असता काही बी पाय वाटेवर पडले
आिण ते तुडवले गेले व आकाशातील पाखरांनी ते खाऊन टाकले.
6आिण काही खडकाळीवर पडले आिण ते उगवल्यावर वाळून गेले,
कारण त्यास ओलावा नव्हता. 7आिण काही काटेरी झाडाझुडपांमध्ये
पडले आिण झाडाझुडपांबरोबर वाढून त्याची वाढ खुटंवली. 8आिण
काही चांगल्या जिमनीवर पडले आिण ते उगवून त्यास शभंरपट पीक
आले.” असे म्हटल्यावर तो मोठ्याने म्हणाला, “ज्याला ऐकायला कान
आहेत तो ऐको.”

9 तेव्हा त्याच्या िशष्यांनी त्यास िवचारले, या दाखल्याचा अथर् काय
आहे? 10मग तो म्हणाला, देवाच्या राज्याची गुजे जाणण्याची देणगी
तुम्हास िदली आहे, परतंु बाकीच्या लोकांस ती दाखल्यांनी सांिगतली
आहेत, यासाठी की त्यांनी िदसत असता पाहू नये व त्यांनी ऐकत असता
समजू नये. 11तर दाखला हा आहे बी हे देवाचे वचन आहे. 12आिण जे
वाटेवरचे ते ऐकणार ेआहेत, पण त्यानतंर सतैान येतो आिण त्यांनी
िवश्वास धरून तारण पावू नये म्हणून त्यांच्या अतंःकरणातून वचन
काढून घेतो. 13आिण जे खडकाळीवरचे हे आहेत की, ते ऐकतात तेव्हा
वचन आनदंाने घेतात, पण त्यांना मूळ नसते; ते काही वेळेपयर्ंत िवश्वास
धरतात व परीके्षच्या वेळी गळून पडतात. 14आिण काटेरी झाडांमध्ये
पडणार ेबी हे ऐकणार ेआहेत, पण पुढे जाता जाता िंचता व धन व या
जीवनातली सुखे यांनी गुदमरून जातात व भरदार फळ देत नाहीत.
15पण चांगल्या जिमनीत पडणार ेबी हे असे आहेत, की ते वचन ऐकून
ते भल्या व चांगल्या अतंःकरणात घट्ट धरून ठेवतात आिण धीराने पीक
देत जातात.

िदव्यावरूनिदव्यावरून धडाधडा

16आिण कोणी िदवा लावल्यावर तो भांड्याने झाकत नाही िंकवा
पलगंाखाली ठेवत नाही तर आत येणाऱ्यांना उजेड िदसावा म्हणून तो
िदवठणीवर ठेवतो. 17कारण प्रकट होणार नाही असे काही झाकलेले
नाही िंकवा कळणार नाही व उघडकीस येणार नाही असे काही गुप्त नाही.
18 म्हणून तुम्ही कसे ऐकता यांिवषयी जपा, कारण ज्याच्याजवळ आहे
त्यास िदले जाईल आिण ज्याच्याजवळ नाही त्याच्याजवळ जे आहे
म्हणून त्यास वाटते ते देखील त्याच्यापासून काढून घेतले जाईल.

प्रभूप्रभ ूययेेशूचशूचेे नातलगनातलग

19 तेव्हा त्याची आई व भाऊ त्याच्याकडे आली आिण दाटीमुळे
त्यांना त्याच्याजवळ जाता येईना. 20 तेव्हा कोणी त्यास सांिगतले, तुझी
आई व तुझे भाऊ तुला भेटायला पाहत असून बाहेर उभे रािहले आहेत.
21आिण त्याने त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, देवाचे वचन ऐकणार ेव
पाळणार ेहेच माझे आई व भाऊ.

ययेेशशू ूवादळवादळ शांतशांत करतोकरतो

22आिण त्यािदवसात असे झाले की, तो आपल्या िशष्यांबरोबर
होडीत बसला आिण आपण सरोवराच्या पलीकडे जाऊ, असे तो त्यांना
म्हणाला आिण त्यांनी होडी हाकारली. 23नतंर ते जहाज हाकारत
असता येशू झोपी गेला. मग सरोवरात वाऱ्याचे वादळ सुटले आिण होडी
पाण्याने भरू लागले व ते संकटात पडले. 24 तेव्हा ते त्याच्याजवळ
येऊन त्यास जागे करून म्हणाले, गुरुजी, आम्ही बुडत आहोत. तेव्हा
त्याने झोपेतून उठून वाऱ्याला व खवळलेल्या पाण्याला धमकावले; मग
ते बदं होऊन अगदी िनवांत झाले. 25 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, तुमचा
िवश्वास कोठे आहे? आिण ते भयभीत होऊन थक्क झाले व एकमेकांना
म्हणाले, हा आहे तरी कोण? की, वारा व पाणी यांना देखील हा आज्ञा
करतो व ती यांचे ऐकतात.

गरसगरसेेकराच्याकराच्या प्रदप्रदेेशातीलशातील भूतग्रस्तभूतग्रस्त

26मग ते गालील सरोवराच्या समोरील गरसेकरांच्या प्रदेशास
पोहोचले. 27आिण तो जिमनीवर उतरला, तेव्हा नगरातील कोणीएक
मनुष्य त्यास भेटला; त्यास पुष्कळ भूते लागली होती व त्याने बऱ्याच
काळापासून कपडे घातली नव्हती व घरात न राहता तो थडग्यांमध्ये
राहत होता. 28 तेव्हा तो येशूला पाहून फार ओरडला व त्याच्यापुढे पडून
मोठ्याने म्हणाला, हे येशू, परात्पर देवाच्या पुत्रा, माझा तुझा काय
संबध? मी तुला िवनतंी करतो, मला िपडू नकोस. 29कारण तो त्या
अशुद्ध आत्म्याला त्या मनुष्यांतून िनघून जाण्याची आज्ञा करीत होता;
कारण त्याने त्यास पुष्कळ वेळा धरले होते; आिण लोक त्यास पहाऱ्यात
ठेवून साखळ्यांनी व बेड्यांनी बांधीत असत पण तो ती बधंने तोडून
भूताकडून रानांमध्ये हाकून लावला जात असे. 30आिण येशूने त्यास
िवचारले, तुझे नाव काय? तेव्हा त्याने म्हटले, सनै्य, कारण त्याच्यामध्ये
पुष्कळ भूते िशरली होती. 31आिण तू आम्हास अगाधकूपात जाण्याची
आज्ञा करू नको, अशी ती भूते त्यास िवनतंी करीत होती. 32 तेव्हा तेथे
पुष्कळ डुकरांचा कळप डोंगरावर चरत होता; आिण त्यांमध्ये िशरायला
तू आम्हास परवानगी द्यावी, अशी त्यांनी िवनतंी केली. मग त्याने त्यांना
परवानगी िदली. 33 तेव्हा ती भूते त्या मनुष्यांतून िनघून त्या डुकरांमध्ये
िशरली आिण तो कळप कड्यावरून धडक धावंत जाऊन खाली
सरोवरात पडला व गुदमरून मरण पावला. 34मग कळप चारणार ेजे
घडले ते पाहून पळाले व त्यांनी ते नगरांमध्ये व शेतांमध्ये जाऊन
सांिगतले. 35 तेव्हा जे झाले ते पाहायला ते लोक बाहेर िनघाले आिण
येशूकडे आले आिण ज्या मनुष्यांतून भूते िनघाली होती तो वस्त्र
पांघरलेला व शुद्धीवर आलेला असा येशूच्या पायांजवळ बसलेला त्यांना
आढळला; आिण ते भ्याले. 36मग ज्यांनी ते पािहले होते त्यांनी तो
भूतग्रस्त कसा बरा झाला हे त्यांना सांिगतले. 37 तेव्हा गरसेकरांच्या
चहूकडल्या भागांतील सवर् लोकांनी त्यास िवनतंी केली की तू
आमच्यापासून जावे कारण ते मोठ्या भयाने व्याप्त झाले होते. मग तो
मचव्यात बसून माघारी आला. 38आिण ज्या मनुष्यांतून भूते िनघाली
होती, तो, मला तुमच्याबरोबर राहू दयावे, अशी येशूजवळ िवनतंी करीत
होता, परतंु तो त्यास िनरोप देऊन म्हणाला, 39 “तू आपल्या घरी परत
जा व देवाने तूझ्यासाठी केवढी मोठी कामे केली ते साग.” मग तो िनघून
येशूने त्याच्यासाठी केवढी मोठी कामे केली होती ते त्या सबधं नगरांतून
घोिषत करत गेला.

याईराचीयाईराची कन्याकन्या वव रक्तस्रावीरक्तस्रावी स्त्रीस्त्री
40नतंर येशू परत आल्यावर समुदायाने त्यास आनदंाने अगंीकारले,

कारण ते सवर् त्याची वाट पाहत होते. 41 तेव्हा पाहा, याईर नावाचा
कोणी मनुष्य आला; तो तर सभास्थानाचा अिधकारी होता; आिण त्याने
येशूच्या पाया पडून, तू माझ्या घरी यावे, अशी त्यास िवनतंी केली.

42कारण त्यास सुमार ेबारा वषार्ची एकुलती एक मुलगी होती व ती
मरणास टेकली होती. मग तो जात असता लोकसमुदाय त्याच्याजवळ
दाटी करीत होते. 43आिण बारा वषेर् रक्तस्राव होत असलेली कोणीएक
स्त्री, जी (आपली सवर् उपजीिवका वदै्यांवर खचीर् घालून) कोणाकडूनही
िनरोगी होईना, 44 ितने त्याच्या पाठीमागे येऊन त्याच्या वस्त्राच्या
काठाला स्पशर् केला आिण लागलीच ितचा रक्तस्राव बदं झाला. 45मग
येशू म्हणाला, मला कोणी स्पशर् केला? तेव्हा सवर्जण नाकारीत असता
पेत्र व जे त्याच्याबरोबर होते ते त्यास म्हणाले, हे गुरूजी, समुदाय दाटी
करून तुम्हास चेंगरीत आहेत. 46 तेव्हा येशू म्हणाला, कोणीतरी मला
स्पशर् केला, कारण माझ्यातून सामथ्यर् िनघाले हे मला समजले. 47मग
ती स्त्री, आपण गुप्त रािहलो नाही असे पाहून, थरथर कांपत आली आिण
त्याच्यापुढे उपडी पडून आपण कोणत्या कारणासाठी स्पशर् केला व
लागलीच आपण कसे बर ेझालो, हे ितने सवर् लोकांच्या देखत सांिगतले.
48 तेव्हा त्याने ितला म्हटले, मुली, तुझ्या िवश्वासाने तुला तारले आहे.
शांतीने जा.

49तो अजून बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याच्या
येथून कोणी आला व म्हणाला, तुझी मुलगी मरण पावली आहे;
गुरूजीला आणखी श्रम देऊ नका. 50पण येशूने ते ऐकून त्यास उत्तर
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िदले, िभऊ नको, िवश्वास मात्र धर, म्हणजे ती बरी केली जाईल. 51मग
घरात आल्यावर पेत्र व योहान व याकोब आिण मुलीचा िपता व ितची
आई यांच्यावाचून कोणालाही आपणाबरोबर आत येऊ िदले नाही.
52आिण सवर् ितच्यासाठी रडत व शोक करीत होते, पण तो म्हणाला,
रडू नका, कारण ती मरण पावली नाही, तर झोपेत आहे. 53तरी ती
मरण पावली आहे हे जाणून ते त्यास हसू लागले. 54पण त्याने ितचा
हात आपल्या हातात घेऊन ितला हाक मारून म्हटले, मुली, ऊठ.
55 तेव्हा ितचा आत्मा परत आला व ती लागलीच उठली; मग ितला
खायला द्यावे अशी त्याने आज्ञा केली. 56आिण ितचे आई-वडील थक्क
झाले; परतंु जे झाले ते कोणाला सांगू नका असे त्याना िनक्षून सांिगतले.

बाराबारा प्रेिषतांनाप्रेिषतांना कामिगरीवरकामिगरीवर पाठवणपाठवणेे

मग त्याने त्या बारा िशष्यांस एकत्र बोलावून त्यांना सवर् भूतांवर
आिण रोग बर ेकरायला, सामथ्यर् व अिधकार िदला, 2आिण
त्याने त्यांना देवाच्या राज्यािवषयीचा संदेश जाहीर करायला व

रोग्यांना बर ेकरायला पाठवले. 3तो त्यांना म्हणाला, “वाटेसाठी काही
घेऊ नका; काठी िंकवा झोळी िंकवा भाकर िंकवा पसैा घेऊ नका आिण
दोन दोन अगंरखेही घेवू नका. 4आिण ज्या कोणत्याही घरात तुम्ही
जाल, तेथेच राहा व तेथूनच िनघून जा. 5 िजतके तुम्हास अगंीकारीत
नाहीत िततक्यांच्यािवरुद्ध साक्ष व्हावी म्हणून तुम्ही त्या नगरातून िनघते
वेळी आपल्या पायांची धूळ झाडून टाका.” 6 तेव्हा ते िनघाले आिण सवर्
िठकाणी सुवातार् सांगत व रोग बर ेकरीत गांवोगांवी िफरत गेले.

हहेेरोदरोद घोट्याळातघोट्याळात पडतोपडतो

7घडत असलेल्या सवर् गोष्टी ऐकून हेरोद राजा फार घोटाळ्यात
पडला, कारण “योहान मरण पावलेल्यांमधून उठला आहे.” असे िकत्येक
म्हणत होते; 8आिण िकत्येक म्हणत होते की “एिलया प्रकट झाला
आहे” आिण दसुर ेम्हणत होते की “पुरातन संदेष्ट्यातील कोणीएक
उठला आहे.” 9 तेव्हा हेरोद म्हणाला, “योहानाचे शीर मी तोडले, पण
ज्याच्यािवषयी अशा गोष्टी मी ऐकतो तो हा कोण आहे?” आिण तो त्यास
भेटायला पाहत होता.

पाचपाच हजारांनाहजारांना भोजनभोजन

10मग प्रेिषतांनी परत येऊन आपण जे काही केले होते ते त्यास
सिवस्तर सांिगतले. मग तो त्यांना बरोबर घेऊन बेथसदैा नावाच्या
नगराकडे एकीकडे गेला. 11परतंु यािवषयी लोकांनी ऐकल्यावर ते
त्याच्यामागे गेले. तेव्हा तो त्यांचे स्वागत करून त्यांच्याशी देवाच्या
राज्यािवषयी बोलू लागला आिण ज्यांना बर ेहोण्याची गरज होती त्यांना
त्याने बर ेकेले. 12 िदवस संपत आला, तेव्हा बारा जण जवळ येऊन
त्यास म्हणाले, “समुदायाला िनरोप दे, म्हणजे ते आसपासच्या गावांत व
खेड्यांत जाऊन उतरतील व खाण्याची सोय करतील; कारण आपण
येथे रानातल्या िठकाणी आहो.” 13पण तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हीच
त्यांना खायला द्या.” ते म्हणाले, “आम्ही जाऊन या लोकांसाठी अन्न
िवकत आणले नाही, तर पाच भाकरी व दोन मासे एवढ्यािशवाय
आम्हाजवळ काही नाही.” 14कारण ते सुमार ेपाच हजार पुरूष होते.
तेव्हा त्याने आपल्या िशष्यांना सांिगतले, “पन्नास पन्नास जणांच्या पकं्ती
करून त्यास बसवा,” 15मग त्यांनी सांिगतल्याप्रमाणे करून सवार्ंस
बसवले. 16 त्याने त्या पांच भाकरी व ते दोन मासे घेतले आिण वर
स्वगार्कडे पाहून त्यास आशीवार्द िदला आिण त्यांचे तुकडे करून ते
लोकसमुदायाला वाढण्याकरता िशष्यांजवळ िदले. 17 तेव्हा ते सवर् जेवून
तृप्त झाले; आिण त्यांनी मोडलेल्या तुकड्यांतले उरले ते बारा टोपल्या
भरून त्यांनी उचलून घेतले.

ययेेशशू ूहाहा िख्रस्तिख्रस्त असल्याचीअसल्याची पपेेत्रानत्रानेे िदलिदलेेलीली कबुलीकबुली

18आिण असे झाले की तो एकांतात प्राथर्ना करत असता िशष्य
त्याच्याबरोबर होते, तेव्हा त्याने त्यांना िवचारून म्हटले, लोकसमुदाय
मला कोण म्हणून म्हणतात? 19मग त्यांनी उत्तर देऊन म्हटले,

“बािप्तस्मा करणारा योहान, पण िकत्येक म्हणतात ‘एलीया,’ व िकत्येक
म्हणतात की, पुरातन संदेष्ट्यातील कोणीएक पुन्हा उठला आहे.”

स्वतःचस्वतःचेे मरणमरण वव पुनरुत्थानपुनरुत्थान यािवषयीचयािवषयीचेे ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

20 त्याने त्यांना म्हटले, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता? तेव्हा
पेत्राने उत्तर देऊन म्हटले, “देवाचा िख्रस्त.” 21पण हे कोणाला सांगू नये
अशी त्याने त्यांना िनक्षून आज्ञा केली. 22आिण म्हटले, “मनुष्याच्या
पुत्राने पुष्कळ दःुखे सोसावी आिण वडील व मुख्य याजक लोक व
िनयमशास्त्र िशक्षक यांच्याकडून नाकारले जावे व जीवे मारले जावे व
ितसऱ्या िदवशी पुन्हा उठवले जावे, याचे अगत्य आहे.”

आत्मत्यागआत्मत्याग करण्यासाठीकरण्यासाठी आमआमंतं्रणत्रण

23आिण तो सवार्ंना म्हणाला, “जर कोणी माझ्यामागे येऊ इिच्छतो
तर त्याने स्वतःला नाकारावे व दररोज आपला वधस्तभं उचलून घ्यावा
व माझ्यामागे चालावे. 24कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इिच्छतो
तो त्यास गमावील, परतंु जो कोणी माझ्याकिरता आपला जीव गमावील
तो त्यास वाचवील. 25कारण मनुष्याने सगळे जग िमळवून स्वतःला
गमावले िंकवा स्वतःचा नाश करून घेतला तर त्यास काय लाभ होईल?
26जो कोणी माझ्यािवषयीची व माझ्या वचनािवषयी लाज धरील
त्यांच्यािवषयीची लाज मनुष्याचा पुत्र जेव्हा आपल्या स्वतःच्या,
िपत्याच्या व पिवत्र दतूांच्या गौरवाने येईल तेव्हा धरील. 27आिण मी
तुम्हास खर ेसांगतो की, येथे उभे राहणाऱ्यांतले काही असे आहेत की, ते
देवाचे राज्य पाहतील तोपयर्ंत त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.”

ययेेशूचशूचेे रुपांतररुपांतर

28आिण या गोष्टी सांिगतल्यानतंर सुमार ेआठ िदवसानी असे झाले
की, पेत्र व योहान व याकोब यांना बरोबर घेऊन तो प्राथर्ना करायला
डोंगरावर गेला. 29 तेव्हा तो प्राथर्ना करीत असता त्याच्या मुखाचे रूप
पालटले व त्याचे वस्त्र पांढर ेशुभ्र लखलखीत झाले. 30आिण पाहा, दोन
पुरूष त्याच्याशी संभाषण करीत होते; हे मोशे व एलीया होते, 31 ते
तेजस्वी िदसत होते आिण जे त्याचे प्रयाण तो यरुशलेम शहरात पूणर्
करणार होता, त्यािवषयी ते बोलत होते. 32 तेव्हा पेत्र व त्याच्याबरोबर
जे होते ते झोपेने भारावले होते, परतंु ते पूणर्पणे जागे झाले तेव्हा त्यांचे
तेज आिण जे दोन पुरूष त्याच्याजवळ उभे रािहले होते त्यांनाही पिहले.
33मग असे झाले की ते त्याच्यापासून दरू होत असता पेत्राने येशूला
म्हटले, “हे गुरु, येथे असणे आम्हास बर ेआहे; तर आम्ही तीन मडंप
करू, तुझ्यासाठी एक व मोशेसाठी एक व एलीयासाठी एक.” आपण
काय बोलत आहोत याचे त्यास भान नव्हते. 34तो या गोष्टी बोलत
असता एक ढग येऊन त्यांच्यावर सावली करू लागला आिण ते ढगांत
िशरले तेव्हा ते भ्याले. 35आिण ढगांतून वाणी आली, ती म्हणाली, “हा
माझा िनवडलेला पुत्र आहे, याचे तुम्ही ऐका.” 36ही वाणी झाल्यावर येशू
एकटाच िदसला आिण ते उगेच रािहले व ज्या गोष्टी त्यांनी पिहल्या
होत्या त्यांतले काहीच त्यांनी त्या िदवसांमध्ये कोणाला सांिगतले नाही.

भूतग्रस्तभूतग्रस्त मुलगामुलगा

37आिण असे झाले की दसुऱ्या िदवशी ते डोंगरावरून खाली
आल्यावर मोठा लोकसमुदाय त्यास भेटला. 38 तेव्हा पाहा,
समुदायातील एक मनुष्य मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हे गुरु, मी तुला
िवनतंी करतो, माझ्या मुलाकडे पाहा, कारण तो माझे एकुलते मूल आहे.
39आिण पाहा, कोणी आत्मा त्यास धरतो आिण हा एकाएकी ओरडतो,
मग तो याला असा िपळतो की त्याच्या तोंडाला फेस येतो, तो याला
पुष्कळ त्रास देतो व याला मोठ्या प्रयासाने सोडून जातो. 40आिण तो
काढावा म्हणून मी तुझ्या िशष्यांना िवनतंी केली, परतंु त्यांच्याने तो
िनघेना. 41 तेव्हा येशूने उत्तर देऊन म्हटले, हे अिवश्वासी व िवपरीत
िपढी, मी कोठेपयर्ंत तुमच्याबरोबर राहू व तुमचे सोसू? तू आपल्या
मुलाला इकडे आण. 42मग तो जवळ येत आहे इतक्यात भूताने त्यास
खाली आपटले व भारी िपळून टाकले, पण येशूने त्या अशुद्ध आत्म्याला
धमकावले व मुलाला बर ेकरून त्याच्या िपत्याजवळ परत िदले.

लुक 8:51 518 लुक 9:42
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ययेेशूचशूचेे स्वतःच्यास्वतःच्या मरणािवषयीचमरणािवषयीचेे ददुसुरसरे ेभिवष्यभिवष्य

43मग देवाचे हे महान सामथ्यर् पाहून सवर् लोक थक्क झाले आिण तो
जी कामे करीत होता त्या सवार्ंवरून सवर्जण आश्चयर् करीत असता तो
आपल्या िशष्यांना म्हणाला, 44या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा कारण
मनुष्याचा पुत्र मनुष्यांच्या हाती िदला जाणार आहे. 45परतंु हे बोलणे
त्यांना समजले नाही व त्यांना ते समजू नये म्हणून ते त्यांच्यापासून गुप्त
राखलेले होते; आिण ते या बोलण्यािवषयी त्यास िवचारायला भीत होते.

नम्रतानम्रता वव परसिहष्णपरसिहष्णुतुाता

46 त्यानतंर आपणांमध्ये कोण मोठा आहे यािवषयी त्यांच्यामध्ये
वादिववाद उठला. 47 तेव्हा येशूने त्यांच्या अतंःकरणाचे िवचार जाणून
एका बालकाला जवळ घेऊन त्यास आपल्यापाशी उभे केले, 48आिण
त्यांना म्हटले, जो कोणी माझ्या नावाने या बालकाला स्वीकारतो तो
मला स्वीकारतो आिण जो कोणी माझा स्वीकार करतो तो ज्याने मला
पाठवले त्याचा स्वीकार करतो; कारण तुम्हा सवार्ंमध्ये जो सवार्ंहून
लहान आहे तोच मोठा आहे.

49 तेव्हा योहानाने उत्तर देऊन म्हटले, “हे गुरु, आम्ही कोण एकाला
तुझ्या नावाने भूते काढतांना पािहले आिण आम्ही त्यास मना केले,
कारण तो आमच्याबरोबर तुझ्यामागे चालत नाही.” 50 तेव्हा येशूने त्यास
म्हटले, “मना करू नका, कारण जो तुम्हास प्रितकूल नाही तो तुम्हास
अनुकूल आहे.”

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेमम शहरासशहरास जाण्यासजाण्यास िनघतोिनघतो; आितथ्यआितथ्य नन करणारकरणारे ेशोमरोनीशोमरोनी

51आिण असे झाले की त्यास वर घेतले जाण्याचा समय जवळ आला
तेव्हा यरुशलेम शहरास जाण्याच्या दृढिनश्चयाने त्याने आपले तोंड
वळवले. 52मग त्याने आपल्यापुढे िनरोपे पाठवले, तेव्हा ते िनघून
त्याच्यासाठी तयारी करण्यास शोमरोन्यांच्या एका गावात गेले, 53पण
त्यांनी त्यास अगंीकारले नाही, कारण यरुशलेम शहराकडे जाण्याचा
त्याचा रोख होता. 54 तेव्हा त्याचे िशष्य याकोब व योहान हे पाहून
म्हणाले, “हे प्रभू, एलीयाने केले होते तसेच आकाशांतून अग्नीने पडून
त्याचा नाश करावा म्हणून आम्ही आज्ञा करावी, अशी तुझी इच्छा आहे
काय?” 55परतंु त्याने वळून त्यांना धमकावले आिण म्हटले, “तुम्ही
कोणत्या आत्म्याचे आहात हे तुम्हास ठाऊक नाही; 56कारण मनुष्याचा
पुत्र मनुष्यांच्या जीवाचा नाश करायला नाही, तर त्यांना तारायला आला
आहे.” मग ते दसुऱ्या गावाला गेले.

िशष्यिशष्य होऊहोऊ इिच्छणाऱ्यांचीइिच्छणाऱ्यांची कसोटीकसोटी

57आिण ते वाटेने चालत असता कोणीएक त्यास म्हणाला, “जेथे
कोठे तू जाशील तेथे मी तुझ्यामागे येईन.” 58 तेव्हा येशू त्यास म्हणाला,
“खोकडांस िबळे व आकाशांतल्या पाखरांस घरटी आहेत, परतंु
मनुष्याच्या पुत्राला आपले डोके टेकायला िठकाण नाही.” 59मग त्याने
दसुऱ्या एकाला म्हटले, “माझ्यामागे ये,” परतंु तो म्हणाला, “हे प्रभू,
पिहल्याने मला जाऊ दे आिण माझ्या िपत्याला पुरू दे,” 60 तेव्हा येशूने
त्यास म्हटले, मरण पावलेल्यांना आपल्या मरण पावलेल्यांस पुरू दे,
परतंु तू जाऊन देवाच्या राज्याची घोषणा कर. 61 तेव्हा आणखी
एकजण म्हणाला, हे प्रभू, मी तुझ्यामागे येईन, परतंु पिहल्याने मला
माझ्या घरात जे आहे त्यांचा िनरोप घेऊ दे. 62पण येशूने त्यास म्हटले,
जो कोणी नांगराला आपला हात घातल्यावर मागील गोष्टींकडे पाहत
राहतो असा कोणीही देवाच्या राज्याला उपयोगी नाही.

सत्तरसत्तर िशष्यांचीिशष्यांची कामिगरीकामिगरी वव त्यांचत्यांचेे पुनरागमनपुनरागमन

यानतंर प्रभूने आणखी सत्तर जणांस नेमून ज्या ज्या नगरांत
व ज्या ज्यािठकाणी तो स्वतः जाणार होता तेथे दोघे असे
त्यांना आपल्यापुढे पाठवले. 2तो त्यांना म्हणाला, “पीक

फार आहे परतंु कामकरी थोडके आहेत, यास्तव िपकाच्या प्रभूने
आपल्या िपकात कामकरी पाठवावे म्हणून तुम्ही त्याची प्राथर्ना करा.”
3जा; पाहा, लांडग्यांच्या मध्ये जसे कोंकरांस पाठवावे तसे मी तुम्हास

पाठवतो. 4 िपशवी िंकवा झोळी िंकवा वहाणा घेऊ नका व वाटेने
कोणाला सलाम करू नका. 5तुम्ही ज्या कोणत्याही घरात जाल तेथे
पिहल्याने, या घराला शांती असो असे म्हणा. 6जर तेथे कोणी
शांितिप्रय मनुष्य असला तुमची शांती त्याच्यावर राहील; पण तो नसला
तर ती तुमच्याकडे परत येईल. 7तुम्ही त्याच घरात राहून ते देतील ते
खातपीत जा; कारण कामकरी आपल्या मजुरीस योग्य आहे; घरोघरी
िफरू नका. 8आिण तुम्ही ज्या कोणत्याही नगरांत जाल आिण ते
तुम्हास स्वीकारतो, त्यामध्ये ते जे तुमच्यापुढे वाढतील ते खा, 9आिण
त्यामध्ये जे दखुणाईत असतील त्यांना बर ेकरा व त्यांना सांगा की,
देवाचे राज्य तुमच्याजवळ आले आहे. 10परतंु तुम्ही ज्या कोणत्याही
नगरांत जाल आिण ते तुमचे स्वागत नाही केले तर रस्त्यांवर बाहेर
जाऊन असे म्हणा, 11तुमच्या नगराची धूळ आमच्या पायांला लागली
ती देखील आम्ही तुमच्यािवरुध्द झाडून टाकतो; तरी हे जाणा की देवाचे
राज्य जवळ आले आहे. 12मी तुम्हास सांगतो की त्यािदवशी सदोमाला
त्या नगरापेक्षा अिधक सोपे जाईल.

13 “हे खोरािजना, तुला हाय! हे बेथसदैा, तुला हाय! कारण
तुमच्यामध्ये जी सामथ्यार्ची कृत्ये होत आहेत ती जर सोर व िसदोन
यांच्यामध्ये झाली असती तर त्यांनी मागेच गोणताट अगंावर घेऊन व
राखेत बसून पश्चात्ताप केला असता. 14यामुळे न्यायकाळी सोर व
िसदोन यांना अिधक सोपे जाईल. 15 हे कफणर्हूमा, तू आकाशापयर्ंत
उंचावला जाशील काय? तू नरकापयर्ंत उतरशील.

16जो िशष्यांचे ऐकतो तो माझे ऐकतो आिण जो िशष्यांना नाकारतो
तो मला नाकारतो आिण जो मला नाकारतो तो ज्याने मला पाठवले
त्यास नाकारतो.”

17 ते सत्तर लोक आनदंाने परतले आिण म्हणाले, “प्रभू, तुझ्या नावाने
भूतेसुद्धा आम्हास वश होतात!” 18 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी
सतैानाला आकाशातून िवजेसारखे पडताना पािहले! 19पाहा, मी
तुम्हास साप आिण िंवचू यांना तुडिवण्याचा व शत्रूच्या सवर् सामथ्यार्वर
अिधकार िदला आहे आिण कशानेच तुम्हास अपाय होणार नाही.
20तथािप तुम्हास दषु्ट आत्मे वश होतात याचा आनदं मानू नका तर
तुमची नावे स्वगार्त िलिहली आहेत याचा आनदं माना.”

ययेेशूनशूनेे ककेेललेेललेे उपकारस्तवनउपकारस्तवन

21 त्या क्षणी तो पिवत्र आत्म्यात आनदंीत झाला आिण म्हणाला, “हे
िपत्या, स्वगार्च्या आिण पृथ्वीच्या प्रभू मी तुझी स्तुती करतो, कारण तू
या गोष्टी ज्ञानी आिण बुद्धीमान लोकांपासून लपवून ठेवून त्या लहान
बाळकांस प्रकट केल्या आहेस. होय, िपत्या कारण तुला जे योग्य वाटले
ते तू केलेस. 22माझ्या ि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 प्रकट करण्याची पुत्राची इच्छा असेल त्यालाच फक्त माहीत आहे.”

23आिण िशष्यांकडे वळून तो एकांतात बोलला, “तुम्ही जे पाहता ते
पाहणार ेडोळे धन्य. 24मी तुम्हास सांगतो, अनेक राजांनी व संदेष्ट्यांनी
तुम्ही जे पाहता ते पाहण्याची इच्छा बाळगली, परतंु त्यांनी ते पािहले
नाही आिण तुम्ही जे ऐकता ते ऐकण्याची इच्छा बाळगली, परतंु त्यांनी ते
ऐकले नाही.”

शाश्वतशाश्वत जीवनजीवन प्राप्तीप्राप्ती कशीकशी करूनकरून घ्यावीघ्यावी?
25नतंर एक िनयमशास्त्राचा िशक्षक उभा रािहला आिण त्याने येशूची

परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न केला, तो म्हणाला, “गुरुजी, अनतंकाळचे
जीवन िमळण्यासाठी मी काय केले पाहीजे?” 26 तेव्हा येशू त्यास
म्हणाला, “िनयमशास्त्रात काय िलिहले आहे? तू त्यामध्ये काय
वाचतोस?” 27तो म्हणाला, “तू तुझा देव प्रभू याच्यावर पूणर्
अतंःकरणाने, पूणर् आत्म्याने, पूणर् शिक्तने प्रीती कर.” व स्वतःवर जशी
प्रीती करतोस तशी तू आपल्या शेजाऱ्यावरही प्रीती कर. 28 तेव्हा येशू
त्यास म्हणाला, “तू बरोबर उत्तर िदलेस, हेच कर म्हणजे तू जगशील.”
29पण आपण योग्य प्रश्न िवचारला आहे हे इतरांना दाखवून देण्यासाठी
त्याने येशूला िवचारले, “मग माझा शेजारी कोण?”
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चांगल्याचांगल्या शोमरोनाचाशोमरोनाचा दृष्टांतदृष्टांत

30 येशूने उत्तर िदले, एक मनुष्य यरुशलेम शहराहून यरीहोस िनघाला
होता आिण तो लुटारंुच्या हाती सापडला. त्यांनी त्याचे कपडे काढून
घेऊन त्यास मारले व त्यास अधर्मेला टाकून ते िनघून गेले. 31 तेव्हा
त्याचवेळी एक याजक त्या रस्त्याने जात होता. याजकाने त्यास पािहले,
पण तो रस्त्याच्या दसुऱ्या बाजूने िनघून गेला. 32 त्याच रस्त्याने एक
लेवी त्यािठकाणी आला. लेव्याने त्यास पािहले व तो सुद्धा रस्त्याच्या
दसुऱ्या बाजूने िनघून गेला. 33मग एक शोमरोनी त्याच रस्त्याने प्रवास
करीत असता तो होता तेथे आला त्या मनुष्यास पाहून त्यास त्याचा
कळवळा आला 34तो त्याच्याजवळ आला त्याच्या जखमांवर तेल व
द्राक्षारस ओतून त्या बांधल्या आिण त्यास आपल्या गाढवावर बसवून
त्यास उतारशाळेत आणले व त्याची देखभाल केली. 35दसुऱ्या िदवशी
त्याने दोन चांदीचे नाणे काढले आिण उतारशाळेच्या मालकाला िदले व
म्हणाला, “याची चांगली देखभाल कर म्हणजे यापेक्षा जे तू अिधक खचर्
करशील ते मी परत आल्यावर तुला देईन.” 36लुटारंुच्या तावडीत जो
मनुष्य सापडला होता, त्याचा त्या ितघांपकैी कोण खरा शेजारी होता
असे तुला वाटते?

माथार्माथार् आिणआिण मरीयामरीया

37तो िनयमशास्त्राचा िशक्षक म्हणाला, “ज्याने त्याच्यावर दया केली
तो.” तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, “जा आिण तूही तसेच कर.”

38मग येशू आिण त्याचे िशष्य त्याच्या मागार्ने जात असता, तो एका
गावात आला. तेथे माथार् नावाच्या स्त्रीने त्याचे स्वागत करून
आदराितथ्य केले. 39 ितला मरीया नावाची एक बहीण होती, ती प्रभूच्या
पायाजवळ बसली व तो काय बोलतो हे ऐकत रािहली. 40पण माथेर्ची
अित कामामुळे तारांबळ झाली. ती येशूकडे आली आिण म्हणाली, “प्रभू,
माझ्या बिहणीने सवर् काम माझ्यावर टाकले याची तुला काळजी नाही
काय? तेव्हा मला मदत करायला ितला सांग.” 41प्रभूने उत्तर िदले,
“माथार्, माथार्, तू पुष्कळ गोष्टीिवषयी दगदग करतेस. 42पण एकच गोष्ट
आवश्यक आहे. हे मी सांगतो आिण मरीयेने ितच्यासाठी चांगला वाटा
िनवडला आहे. तो ितच्यापासून काढून घेतला जाणार नाही.”

प्रभुचीप्रभुची प्राथप्राथर्र्नाना

मग असे झाले की, तो एका िठकाणी प्राथर्ना करीत होता. ती
संपल्यावर िशष्यांपकैी एकजण त्यास म्हणाला, “प्रभू, जसे
योहानाने त्याच्या िशष्यांना िशकवले; त्याचप्रमाणे तुम्ही

देखील आम्हास प्राथर्ना करायला िशकवा.”
2मग तो त्यांना म्हणाला, “जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा असे

म्हणाः
हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,
तुझे नाव पिवत्र मानले जावो तुझे राज्य येवो,
3आमची दररोजची लागणारी भाकर आम्हास दे,
4आमच्या पापांची आम्हास क्षमा कर,
कारण आम्हीही आमच्या प्रत्येक अपराध्याला
त्यांच्या अपराधांची क्षमा करतो
आिण आम्हास परीके्षत आणू नकोस
तर आम्हास वाईटापासून सोडव.”

आग्रहाचीआग्रहाची प्राथप्राथर्र्नाना वव मध्यरात्रीमध्यरात्री आलआलेेल्याल्या िमत्राचािमत्राचा दृष्टांतदृष्टांत

5मग येशू त्यास म्हणाला, “समजा तुमच्यापकैी असा कोण आहे
ज्याला िमत्र आहे आिण तो त्याच्याकडे मध्यरात्री गेला व त्यास
म्हणाला, ‘िमत्रा, मला तीन भाकरी उसन्या दे, 6कारण माझा िमत्र
नुकताच प्रवास करून माझ्याकडे आला आहे आिण त्यास वाढायला
माझ्याजवळ काहीही नाही.’ 7आिण तो मनुष्य आतून म्हणाला, ‘मला
त्रास देऊ नको! मी अगोदरच दरवाजा लावलेला आहे आिण माझी मुले
माझ्याजवळ झोपलेली आहेत. मी तुला भाकर देण्यासाठी उठू शकत
नाही.’ 8मी तुम्हास सांगतो की, जरी तो उठून त्यास काही देण्यासाठी

टाळाटाळ करीत असेल तरी त्याच्या िमत्राच्या आग्रहामुळे तो खात्रीने
उठून त्यास िजतक्या भाकरींची गरज आहे िततक्या त्यास देईल.
9आिण म्हणून मी तुम्हास सांगतो, मागा म्हणजे तुम्हास िदले जाईल.
शोधा म्हणजे तुम्हास सापडेल आिण ठोका म्हणजे तुम्हासाठी उघडले
जाईल. 10कारण जो कोणी मागतो त्यास िमळेल. जो कोणी शोधतो
त्यास सापडेल आिण जो कोणी ठोकतो त्याच्यासाठी दरवाजा उघडला
जाईल. 11तुम्हामध्ये असा कोण िपता आहे की, त्याच्या मुलाने त्यास
मासा मािगतला असता त्यास माशाऐवजी साप देईल? 12 िंकवा जर
मुलाने अडें मािगतले तर कोणता िपता त्यास िंवचू देईल? 13जर तुम्ही
वाईट असतांनाही तुम्हास तुमच्या मुलांना चांगल्या देणग्या देण्याचे
कळते, तर मग स्वगीर्य िपत्याजवळ जे मागतात त्यांना तो िकती
िवशेषकरून पिवत्र आत्मा देईल?”

ससैतैानाच्यातानाच्या साहाय्यानसाहाय्यानेे ययेेशशू ूआपलीआपली कामकामेे करतोकरतो याया आरोपालाआरोपाला त्यानत्यानेे
िदलिदलेेललेे उत्तरउत्तर

14 येशू एक भूत काढीत होता. ते मुके होते. मग असे झाले की, जो
मनुष्य बोलू शकत नव्हता ते, भूत बाहेर आल्यावर, तो बोलू लागला व
लोकांचा जमाव आश्चयर्चिकत झाला. 15परतंु त्या जमावातील काही
लोक म्हणाले की, भूतांचा अिधपती जो बालजबूल (सतैान) याच्या
साहाय्याने तो भूते काढतो. 16आिण काहींनी त्याची परीक्षा
पाहण्यासाठी स्वगार्तून िचन्ह मािगतले. 17पण त्यांच्या मनात काय होते
हे तो जाणून होता म्हणून तो त्यांना म्हणाला, “आपसात फूट पडलेले
प्रत्येक राज्य ओसाड पडते आिण एखाद्या घरातील लोक एकमेकांिवरुद्ध
भांडतात तेव्हा त्या घराचे तुकडे होतात. 18आिण तुम्ही म्हणता तशी
जर भूतांमध्येही फूट पडली तर त्याचे राज्य कसे िटकेल? मी तुम्हास हे
िवचारतो, कारण तुम्ही म्हणता ‘मी बालजबूलच्या (सतैान) साहाय्याने
भूते काढतो’ 19पण जर मी बालजबूलच्या (सतैान) साहाय्याने भूते
काढतो, तर तुमचे िशष्य कोणाच्या साहाय्याने भूते काढतात? म्हणून
तेच तुमचा न्याय करतील. 20परतंु जर मी देवाच्या साहाय्याने भूते
काढतो, तर मग यावरुन हे स्पष्टच आहे की, देवाचे राज्य तुमच्याकडे
आले आहे. 21 जेव्हा एखादा बलवान मनुष्य आपल्या घराच्या
सुरिक्षततेसाठी पूणर् शस्त्रसामग्री बाळगतो तेव्हा त्याची मालमत्ता सुरिक्षत
राहते. 22परतंु कोणी त्याच्याहीपेक्षा अिधक बलवान त्याच्यावर हल्ला
करून त्याचा पराभव करतो, तेव्हा ज्या शस्त्रसामग्रीवर त्याने िवश्वास
ठेवला होता, ती तो घेऊन जातो व त्यास िमळालेली लूट आपल्या
िमत्रांना वाटतो. 23जो माझ्या पक्षाचा नाही, तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण
जो माझ्याबरोबरीने गोळा करीत नाही, तर तो उधळून टाकतो.

अपुऱ्याअपुऱ्या सुधारणसुधारणेेपासूनपासून उद्भवणाराउद्भवणारा धोकाधोका

24 जेव्हा अशुद्ध आत्मा मनुष्याबाहेर येतो व ते िवसावा घेण्यासाठी
िनजर्ल प्रदेशात जागा शोधते. पण त्यास ती िवश्रांती िमळत नाही. तेव्हा
तो म्हणतो, ‘मी ज्या घरातून बाहेर आलो त्या घरात परत जाईन.’ 25तो
त्या घराकडे परत जातो आिण तेव्हा त्यास ते घर झाडून नीटनेटके
केलेले आढळते. 26नतंर तो जातो आिण आपणापेक्षा अिधक बळकट व
दषु्ट असे सात आत्मे घेतो आिण ते त्या घरात जातात आिण तेथेच
राहतात. तेव्हा त्या मनुष्याची शेवटची अवस्था पिहल्यापेक्षा वाईट होते.”
27तो या गोष्टी बोलला तेव्हा असे घडले की, गदीर्तील एक स्त्री मोठ्याने
ओरडून त्यास म्हणाली, “धन्य ते गभार्शय, ज्याने तुझा भार वािहला व
धन्य ती स्तने जी तू चोखलीस.” 28परतंु तो म्हणाला, “जे देवाचे वचन
ऐकतात आिण पाळतात तेच खर ेधन्य आहेत!”

िचन्हिचन्ह मागण्यािवषयीमागण्यािवषयी िदलिदलेेलाला इशाराइशारा

29जसजसा 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. 30कारण जसा योना
िननवेच्या लोकांकिरता िचन्ह होता तसा मनुष्याचा पुत्रही या िपढीसाठी
िचन्ह होईल. 31दिक्षणेकडची राणी न्यायाच्या िदवशी या िपढीबरोबर
उठून त्यांना दोषी ठरवील कारण ती पृथ्वीच्या टोकाकडून शलमोनाचे
शहाणपण ऐकण्यासाठी आली आिण पाहा, शलमोनापेक्षाही थोर असा
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एक येथे आहे. 32 न्यायाच्या िदवशी िननवेचे लोक या िपढीबरोबर उभे
राहून िहला दोषी ठरवतील कारण योनाचा उपदेश ऐकून त्यांनी पश्चात्ताप
केला आिण पाहा, योनापेक्षाही थोर असा एक येथे आहे.”

िदव्यावरूनिदव्यावरून धडधडेे
33कोणीही िदवा लावून तळघरात िंकवा भांड्याखाली ठेवत नाहीत,

तर आत येणाऱ्यांना प्रकाश िदसवा म्हणून तो िदवठणीवर ठेवतात.
34डोळा हा तुमच्या शरीराचा िदवा आहे. जर तुमचे डोळे चांगले आहेत,
तर तुमचे शरीरही प्रकाशाने भरलेले आहे. 35पण ते जर वाईट आहेत
तर तुमचे शरीर अधंकारमय आहेत म्हणून तुमच्यातला प्रकाश हा अधंार
तर नाही ना, याची काळजी घ्या. 36जर तुमचे सवर् शरीर प्रकाशमय
आहे आिण त्याच्यातील कोणताही भाग अधंकारमय नाही तर, जशी
िदव्याची प्रकाशिकरणे तुला प्रकाश देतात, तसे ते तुला पूणर्पणे प्रकािशत
करील.

परूशीपरूशी वव शास्त्रीशास्त्री यांचायांचा िनषिनषेेधध
37 येशूने आपले बोलणे संपिवले तेव्हा एका परूश्याने त्यास आपल्या

घरी येऊन स्वतः बरोबर जेवायला बोलावले. तो आत गेला आिण
आपल्या जागी जेवायला बसला. 38परतंु त्याने जेवणापूवीर् हात धुतले
नाहीत हे पाहून परूश्याला फार आश्चयर् वाटले. 39 तेव्हा प्रभू त्यास
म्हणाला, “तुम्ही परूशी प्याला व ताट बाहेरुन साफ करता पण तुम्ही
आतून लोभीपणाने व दषु्टतेने भरलेले आहात. 40अहो बुद्धीहीन
मनुष्यांनो! ज्याने बाहेरील बाजू बनवली त्यानेच आतली बाजू बनवली
नाही का? 41पण जे आतमध्ये आहे, ते गरीबांना द्या आिण नतंर
सवर्काही तुमच्यासाठी शुद्ध होईल.

42परतंु तुम्हा परूश्यांना हाय असो कारण तुम्ही पुिदना, जीर ेव
प्रत्येक भाजीपाल्याचा दशांश देता. परतंु तुम्ही न्याय आिण देवािवषयीचे
प्रीती याकडे दलुर्क्ष करता. तुम्ही िनतीने जगावे व देवावर प्रीती करणे या
गोष्टी प्रथम करणे आवश्यक आहे त्याचवेळेस इतर गोष्टींकडे दलुर्क्ष करू
नये. 43तुम्हा परूश्यांची केवढी ददुर्शा होणार, कारण तुम्हास
सभास्थानातील महत्त्वाच्या जागी बसणे आिण बाजारात नमस्कार घेणे
आवडते. 44तुमची केवढी ददुर्शा होणार! कारण तुम्ही न िदसणाऱ्या
कबरासारखे आहात, अशा कबरांवर लोक नकळत पाय देऊन
चालतात.”

45 एक िनयमशास्त्राचा िशक्षक येशूला म्हणाला, “गुरुजी, तुम्ही असे
बोलता तेव्हा तुम्ही आमचासुद्धा अपमान करता.” 46 तेव्हा येशू
म्हणाला, “िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो तुमचाही िधक्कार असो, कारण
तुम्ही लोकांस वाहण्यास कठीण असे ओझे त्यांच्यावर लादता व ते
उचलण्यास तुमच्या एका बोटानेसुद्धा मदत करीत नाही. 47तुमचा
िधक्कार असो, कारण तुमच्या पूवर्जांनी ठार केलेल्या संदेष्ट्यासाठी तुम्ही
कबरा बांधता. 48असे करून तुमच्या पूवर्जांनी केलेल्या कृत्यांचे समथर्न
करता. 49यामुळे देवाचे ज्ञानसुद्धा असे म्हणाले, ‘मी प्रेिषत व संदेष्टे
त्यांच्याकडे पाठवील. त्यांपकैी काही जणांना ते ठार मारतील व काही
जणांचा ते छळ करतील!’ 50तर, संदेष्ट्याचे जे रक्त जगाच्या
प्रारभंापासून सांडले गेले त्याबद्दलचा दडं या िपढीस भरून द्यावा लागेल.
51होय, मी तुम्हास खरोखर सांगतो की हाबेलाच्या रक्तापासून ते देवाचे
भवन व वेदी यांच्यामध्ये मारल्या गेलेल्या जखऱ्या याच्या रक्तापयर्ंत या
िपढीला जबाबदार धरण्यात येईल. 52तुम्हा िनयमशास्त्र िशक्षकांची
केवढी ददुर्शा होणार कारण तुम्ही ज्ञानाची िकल्ली घेऊन गेला, तुम्ही
स्वतः आत गेला नाहीत आिण जे आत जाण्याचा प्रयत्न करत होते,
त्यांनाही जाऊ िदले नाही.”

53 येशू तेथून िनघून जात असता िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी
त्याचा फार िवरोध करू लागले व त्यास अनेक गोष्टींिवषयी प्रश्न िवचारु
लागले. 54तो जे बोलेल त्या शब्दांमध्ये त्यास पकडण्यासाठी ते टपून
होते.

ढोंगािवरूद्धढोंगािवरूद्ध ययेेशशू ूआपल्याआपल्या िशष्यांसिशष्यांस इषाराइषारा ददेेतोतो

आिण त्यादरम्यान हजारो लोकांचा समुदाय जमला होता
आिण एवढा की ते एकमेकांना तुडवू लागले, तेव्हा येशू प्रथम
आपल्या िशष्यांशी बोललाः “परूश्यांच्या खिमरािवषयी

जपा, म्हणजे त्यांच्या ढोंगािवषयी जपा. 2उघड केले जाणार नाही असे
काहीच झाकलेले नाही व जे कळणार नाही असे काहीच गुप्त नाही.
3 म्हणून तुम्ही जे काही अधंारात बोलाल ते उजेडात ऐकले जाईल
आिण तुम्ही कोणाच्या कानात जे काही एकांतात सांगाल ते घराच्या
छतावरुन घोिषत केले जाईल.”

तोतो आपल्याआपल्या िशष्यांसिशष्यांस धधैयैयर्र् ददेेतोतो
4 “परतंु माझ्या िमत्रांनो, मी तुम्हास सांगतो, जे शरीराला मारतात

त्यांना तुम्ही िभऊ नका, कारण त्यानतंर त्यापेक्षा जास्त त्यांना काही
करता येत नाही. 5तुम्ही कोणाची भीती बाळगावी हे मी तुम्हास सांगतो.
तुम्हास ठार मारल्यांनतर तुम्हास नरकात टाकून देण्यास ज्याला
अिधकार आहे, त्याची भीती धरा. होय, मी तुम्हास सांगतो, त्याचेच भय
धरा. 6पाच िचमण्या दोन नाण्यांना िवकतात की नाही? तरी त्यातील
एकीचाही देवाला िवसर पडत नाही. 7पण तुमच्या डोक्यावरील सवर्
केसदेखील त्याने मोजलेले आहेत. िभऊ नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा
तुमचे मूल्य जास्त आहे.

8जो मला इतर लोकांसमोर स्वीकारतो, त्या प्रत्येक मनुष्यास
देवाच्या दतूासमोर मनुष्याचा पुत्रही स्वीकारील. 9परतंु जो मला इतर
लोकांसमोर नाकारतो, तो देवदतूांसमोरही नाकारला जाईल. 10प्रत्येक
मनुष्य जो मनुष्याच्या पुत्रािवरुद्ध बोलतो, त्यास क्षमा केली जाईल. परतंु
जो पिवत्र आत्म्यािवरुद्ध दभुार्षण करतो त्यास क्षमा केली जाणार नाही.
11 जेव्हा ते तुम्हास सभास्थाने, राज्यकतेर् व अिधकारी यांच्यासमोर
धरुन आणतील तेव्हा तुम्ही काय बोलावे िंकवा स्वतःचा बचाव कसा
करावा यािवषयी आधीच िंचता करीत बसू नका. 12कारण तुम्ही काय
बोलावे हे पिवत्र आत्मा त्याचवेळी तुम्हास िशकवील.”

द्रव्यलोभद्रव्यलोभ वव श्रीमश्रीमंतंत मूखमूखर्र् मनुष्याचामनुष्याचा दृष्टांतदृष्टांत

13नतंर लोकसमुदायातील एकजण त्यास म्हणाला, “गुरुजी, माझ्या
भावाला वतन िवभागून माझे मला द्यायला सांगा!” 14परतंु येशू त्यास
म्हणाला, “मनुष्या, मला तुमच्यावर मध्यस्थ िंकवा न्यायाधीश म्हणून
कोणी नेमले?” 15मग येशू त्यांना म्हणाला, “सांभाळा आिण सवर्
प्रकारच्या लोभापासून स्वतःला दरू ठेवा कारण जेव्हा एखाद्या
मनुष्याजवळ त्याच्या गरजेपेक्षा अिधक असते तेव्हा ती संपत्ती त्याचे
जीवन होत असे नाही.” 16नतंर त्याने त्यास एक दाखला सांिगतला,
“कोणाएका धनवान मनुष्याच्या शेतजिमनीत फार उत्तम पीक आले.
17तो स्वतःशी िवचार करून असे म्हणाला, ‘मी काय करू, कारण धान्य
साठवायला माझ्याकडे जागा नाही?’ 18मग तो असे म्हणाला, ‘मी आता
असे करतो, मी माझी धान्याची कोठार ेपाडून मोठी बांधीतो, मी माझे
सवर् धान्य व माल तेथे साठवीन’ 19आिण मी माझ्या जीवाला म्हणेन, ‘हे
जीवा, आता तुझ्यासाठी अनेक वषेर् पुरतील अशा पुष्कळ चांगल्या गोष्टी
साठवून ठेवलेल्या आहेत. आराम कर, खा, पी आिण मजा कर.’ 20पण
देव त्यास म्हणतो, ‘अर ेमूखार्, जर आज तुझा जीव गेला तर तू
साठवलेल्या गोष्टी कोणाला िमळतील?’ 21जो कोणी स्वतःसाठी संपत्ती
जमा करतो परतंु देवाच्या दृष्टीने जो धनवान नाही, अशा मनुष्यासारखे हे
आहे.”

िंचतिंचतेेबाबतबाबत इषाराइषारा

22मग येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, म्हणून मी तुम्हास सांगतो,
स्वतःच्या जीवनािवषयी िंकवा तुम्ही काय खावे यािवषयी िंचता करू
नका. िंकवा तुमच्या शरीरािवषयी म्हणजे कोणते कपडे घालावेत
यािवषयी िंचता करू नका. 23कारण अन्नापेक्षा जीव आिण कपड्यांपेक्षा
शरीर महत्त्वाचे आहे. 24कावळ्यांचा िवचार करा ते पेरीत नाहीत व
कापणीही करीत नाहीत. त्यांना कोठार नाही व कणगीही नाही. तरीही
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देव त्याचे पोषण करतो. पक्ष्यांपेक्षा तुम्ही िकतीतरी मौल्यवान आहात!
25 िंचता करून तुम्हापकैी कोण स्वतःच्या आयषु्याची दोरी हातभर
वाढवावयास कोण समथर् आहे? 26ज्याअथीर् तुम्हीही सवार्त लहान गोष्ट
करू शकत नाही, तर इतर गोष्टींिवषयीची िंचता का करता? 27 रानफुले
कशी वाढतात याचा िवचार करा. ती कष्ट करीत नाहीत व कातीत
नाहीत. तरी मी तुम्हास सांगतो, शलमोनदेखील आपल्या सवर् वभैवात
त्यांच्यातील एकासारखाही सजला नव्हता. 28तर, जे आज आहे व
उद्या भट्टीत टाकले जाईल अशा त्या रानातील गवताला देवाने असा
पोशाख घातला आहे, तर तुम्ही जे अल्पिवश्वासू त्या तुम्हास तो
िकतीतरी अिधक (चांगला) पोशाख घालणार नाही काय! 29तुम्ही काय
खावे व काय प्यावे यािवषयी काळजीत असू नका आिण या गोष्टींिवषयी
िंचता करू नका. 30कारण जगातील राष्ट्र े हे िमळिवण्याची खटपट
करतात पण या गोष्टींची तुम्हास गरज आहे, हे तुमच्या स्वगीर्य िपत्याला
माहीत आहे. 31 त्याऐवजी प्रथम त्याचे राज्य िमळिवण्यासाठी झटा
म्हणजे या गोष्टीही तुम्हास िदल्या जातील.

32 हे लहान कळपा िभऊ नको, कारण तुम्हास त्याचे राज्य द्यावे
यामध्ये स्वगीर्य िपत्याला संतोष वाटतो.

33तुमची मालमत्ता िवका आिण गिरबांमध्ये वाटा. जुन्या न होणाऱ्या
व न िझजणाऱ्या अशा थलै्या स्वतःसाठी स्वगार्त बनवा. तेथे चोरही
जाऊ शकणार नाही व कसरही त्याचा नाश करणार नाही. 34कारण
जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

जागृतीचीजागृतीची आवश्यकताआवश्यकता वव इमानीइमानी कारभाऱ्याचाकारभाऱ्याचा दृष्टांतदृष्टांत

35तुमच्या कंबरा बांधलेल्या आिण िदवे लागलेले असू द्या.
36लग्नाच्या मेजवानीवरुन परतणाऱ्या मालकाची वाट पाहणाऱ्या
लोकांसारखे व्हा जेणेकरून, तो परत येतो व दरवाजा ठोकावतो तेव्हा
त्याच्यासाठी त्यांनी ताबडतोब दरवाजा उघडावा. 37मालक परत
आल्यावर जे नोकर त्यास जागे व तयारीत असलेले आढळतील ते
धन्य. मी तुम्हास खर ेसांगतो, तो स्वतः त्यांची सेवा करण्यासाठी कंबर
कसेल, त्यांना मेजावर बसायला सांगून त्यांची सेवा करील. 38तो
मध्यरात्री िंकवा त्यानतंर येवो, जर ते नोकर त्यास तयारीत आढळतील
तर ते धन्य. 39परतंु यािवषयी खात्री बाळगा; चोर केव्हा येणार हे जर
घराच्या मालकाला माहीत असते तर त्याने आपले घर त्यास फोडू िदले
नसते. 40तुम्हीही तयार असा कारण तुम्हास वाटत नाही अश्या क्षणी?
मनुष्याचा पुत्र येईल.

41मग पेत्र म्हणाला, “प्रभू, तुम्ही हा दाखला आम्हासच सांगत आहात
की सवार्ंना?” 42 तेव्हा प्रभू म्हणाला, “प्रभू त्याच्या इतर नोकरांना त्यांचे
धान्य योग्यवेळी देण्यासाठी ज्याची नेमणूक करील असा व िवश्वासू
कारभारी कोण आहे? 43 त्याचा मालक येईल त्यावेळी असे करतांना जो
नोकर त्यास आढळेल तो धन्य. 44मी तुम्हास खर ेसांगतो, मालक
त्यास त्याच्या सवर् मालमत्तेवर अिधकारी म्हणून नेमील. 45पण जर तो
नोकर मनात म्हणतो, ‘माझा मालक येण्यास फार उशीर करत आहे,’
आिण मग तो त्याच्या स्त्री व पुरूष नोकरांना मारहाण करायला व
खाण्यािपण्यास सुरुवात करतो व िंझगतो, 46तर तो नोकर वाट पाहत
नाही त्यािदवशी आिण त्यास माहीत नाही तेव्हा त्याचा मालक येईल व
त्यास कापून त्याचे तुकडे करील आिण अिवश्वासू लोकांबरोबर त्याचा
वाटा ठेवील. 47आपल्या मालकाची इच्छा माहीत असूनही जो नोकर
तयार राहत नाही िंकवा जो आपल्या मालकाच्या इच्छेप्रमाणे करीत
नाही, त्या नोकराला खूप मार िमळेल. 48परतंु ज्याला माहीती नव्हते
म्हणून त्याने मालकाला न आवडणार ेअसे कृत्य जर नोकराने केले
असेल तर त्यास कमी मार बसेल. ज्या कोणाला पुष्कळ िदले आहे
त्याच्याकडून पुष्कळाची अपेक्षा केली जाईल. ज्यांच्याजवळ जास्त
ठेवले आहे त्यांच्याकडून जास्त मािगतले जाईल.”

काळाचीकाळाची लक्षणलक्षणेे

49 “मी पृथ्वीवर आग लावण्यास आलो आिण जर ती अगोदरच
पेटलेली असेल तर मग मला आणखी काय पाहीजे? 50मला बािप्तस्मा
घ्यावयाचा आहे आिण तो होईपयर्ंत मी िकती अस्वस्थ आहे! 51मी
पृथ्वीवर शांतता प्रस्थािपत करण्यास आलो आहे, असे तुम्हास वाटते

का? नाही, मी तुम्हास सांगतो, मी तुमच्यात फूट पाडण्यासाठी आलो
आहे. 52मी असे म्हणतो कारण आतापासून घरातील पाच जणात
एकमेकांिवरुद्ध 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.”

54तो लोकसमुदायाला म्हणाला, जेव्हा पिश्चमेकडून ढग येताना
पाहता तेव्हा तुम्ही लगेच म्हणता की, पाऊस पडेल आिण तसेच घडते.
55 जेव्हा दिक्षणेकडचा वारा वाहतो, तेव्हा तुम्ही म्हणता उकाडा होईल
आिण तसेच घडते. 56अहो ढोंग्यांनो! तुम्हास पृथ्वीवरील व
आकाशातील िचन्हांची लक्षणे पारखता येतात, पण सध्याच्या काळाचा
अथर् तुम्हास का काढता येत नाही काय?

57 “आिण तुम्ही तुमच्यासाठी काय योग्य आहे ते तुम्ही स्वतःचे
स्वतःच का ठरवीत नाही?” 58तुम्ही तुमच्या वाद्याबरोबर न्यायालयात
जात असता वाटेतच त्यांच्याशी समेट करा नाही तर तो तुम्हास
न्यायाधीशासमोर नेईल आिण न्यायाधीश तुम्हास दडंािधकाऱ्याच्या
स्वाधीन करील आिण अिधकारी तुम्हास तुरंुगात टाकील. 59मी
तुम्हास सांगतो, अगदी शेवटली दमडी न दमडी फेडीपयर्ंत तुम्ही तेथून
सुटणारच नाही.

पश्चात्तापपश्चात्ताप करण्यािवषयीकरण्यािवषयी बोधबोध

त्यावेळी येशूला तेथे उपिस्थत लोकांनी, िपलाताने गालील
प्रांतातील मनुष्यांचे रक्त त्यांच्याच यज्ञपशंूच्या रक्तात कसे
िमसळले होते, त्यािवषयी सांिगतले, 2 त्याने त्यांना उत्तर

िदले, “या गालीलकरांनी हे जे दःुख भोगले त्यावरुन ते इतर
गालीलकरांपेक्षा जास्त पापी होते, असे तुम्हास वाटते का? 3मी तुम्हास
सांगतो की असे नाही, जर तुम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर ते जसे मरण
पावले तसे तुम्हीही मराल. 4 िंकवा ज्यांच्यावर िशलोहाचा बुरुज पडला
व त्याखाली दबून मारले गेलेले ते अठराजण यरुशलेम शहरात राहणाऱ्या
इतर सवर् लोकांपेक्षा अिधक पापी होते असे तुम्हास वाटते का? 5नाही,
मी तुम्हास सांगतो जर तुम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर तुम्ही सवर्जण
त्यांच्यासारखे मराल.”

अअंिंजराच्यािजराच्या िनष्फळिनष्फळ झाडाचाझाडाचा दृष्टांतदृष्टांत

6नतंर त्याने हा दाखला सांिगतला, एका मनुष्याने त्याच्या
द्राक्षमळ्यात अिंजराचे झाड लावले होते, त्यावर काही फळ असेल
म्हणून तो ते पाहावयास आला परतंु त्यास काहीही आढळले नाही.
7 म्हणून तो माळ्याला म्हणाला, “पाहा, या अिंजराच्या झाडावर फळ
पाहण्यासाठी मी गेल्या तीन वषार्ंपासून येत आहे, परतंु मला त्यावर
काही आढळत नाही. ते तोडून टाक. उगाच त्याने जागा तरी का
अडवावी?” 8माळ्याने उत्तर िदले, “मालक, हे एवढे एक वषर्भर ते राहू
द्या. म्हणजे मी त्याच्याभोवती खणून त्यास खत घालीन. 9मग येत्या
वषार्त फळ आले तर छानच! जर आले नाही तर मग आपण ते तोडून
टाकावे.”

शब्बाथशब्बाथ िदवशीिदवशी रोगरोग मुक्तमुक्त झालझालेेलीली स्त्रीस्त्री
10आिण शब्बाथ िदवशी येशू एका सभास्थानात िशकवीत होता.

11 तेथे एक स्त्री होती, ितला दषु्ट आत्म्याने अठरा वषार्ंपासून अपगं केले
होते. ती कुबडी होती व ितला सरळ उभे राहता येत नव्हते. 12 येशूने
ितला पाहून ितला बोलावले आिण तो ितला म्हणाला, “बाई, तुझ्या
आजारापासून तू मुक्त झाली आहेस.” 13नतंर त्याने आपले हात
ितच्यावर ठेवले आिण ती तत्काळ नीट झाली आिण ती देवाची स्तुती
करू लागली. 14नतंर, येशूने ितला बर ेकेले होते तो शब्बाथाचा िदवस
होता म्हणून सभास्थानाचा अिधकारी त्याच्यावर रागावला शब्बाथ
िदवशी कोणतेही काम करू नये असा यहूद्यांचा िनयम आहे. तो लोकांस
म्हणाला, “काम करण्यासाठी सहा िदवस आहेत म्हणून या सहा
िदवसांमध्ये या व बर ेव्हा. पण शब्बाथ िदवशी येऊन बर ेहोऊ नका.”
15 येशूने त्यास उत्तर िदले आिण म्हणाला, “ढोंग्यांनो, तुम्हापकैी
प्रत्येकजण त्याच्या बलैाला व गाढवाला शब्बाथ िदवशी त्याच्या
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िठकाणाहून सोडून पाणी पाजायला घेऊन जात नाही का? 16ही तर
अब्राहामाची कन्या आहे. सतैानाने िहला अठरा वषेर् बांधून ठेवले होते.
त्या बधंनातून ितला शब्बाथ िदवशी सोडिवणे चूक होते काय?” 17तो
असे म्हणाल्यावर त्याचा िवरोध करणाऱ्यांना लाज वाटली व त्याने ज्या
अद्भतू गोष्टी केल्या होत्या त्यामुळे सगळा समुदाय आनदं करू लागला.

मोहरीच्यामोहरीच्या दाण्याचादाण्याचा वव खिमराचाखिमराचा दृष्टांतदृष्टांत

18मग तो म्हणाला, “देवाचे राज्य कशासारखे आहे? आिण मी त्यास
कशाची उपमा देऊ. 19 देवाचे राज्य एका मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे.
तो मोहरीचा दाणा एका मनुष्याने घेतला व आपल्या बागेत लावला व ते
वाढून त्याचे मोठे झाड झाले आिण आकाशातील पाखरांनी त्याच्या
फांद्यांवर घरटी बांधली.”

20तो पुन्हा म्हणाला, “मी देवाच्या राज्याला आणखी कशाची उपमा
देऊ? 21 ते खिमरासारखे िपठ िंकवा इतर पदाथार्ंना आंबिवण्यासाठी
उपयोगात येणारा पदाथर् आहे. एका स्त्रीने तीन मापे िपठात खिमर
िमसळले आिण ते सवर् खिमरामुळे फुगले.”

तारणप्राप्तीचतारणप्राप्तीचेे अरुअरंंुदद प्रवप्रवेेशद्वारशद्वार

22 येशू यरुशलेम शहराच्या िदशेने वाटचाल करीत असता,
गांवागांवातून आिण खेड्यापाड्यांतून तो लोकांस िशकवीत होता.
23कोणीतरी त्यास िवचारले, “प्रभू, अगदी थोड्याच लोकांचे तारण
होईल का?” तो त्यांना म्हणाला, 24अरंुद दरवाजाने आत जाण्याचा
प्रयत्न करा, कारण मी तुम्हास सांगतो की, पुष्कळजण आत येण्याचा
प्रयत्न करतील, पण त्यांना ते शक्य होणार नाही. 25घराच्या मालकाने
उठून दरवाजा बदं केल्यावर, तुम्ही बाहेर उभे रहाल व दरवाजा ठोठवाल
आिण म्हणाला; प्रभू, आम्हासाठी दरवाजा उघडा! परतंु तो तुम्हास
उत्तर देईल, तुम्ही कोठून आलात हे मला माहीत नाही. 26नतंर तुम्ही
म्हणाल, आम्ही तुमच्याबरोबर जेवलो, आम्ही तुमच्याबरोबर प्यालो,
आमच्या रस्त्यावर तुम्ही िशक्षण िदले! 27आिण तो तुम्हास म्हणेल,
तुम्ही कोठून आलात हे मला माहीत नाही, अन्याय करणाऱ्यांनो तुम्ही
सवर् माझ्यापासून दरू व्हा. 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
टाकलेले असाल. 29आिण लोक पूवेर्कडून, पिश्चमेकडून, उत्तरकेडून व
दिक्षणेकडून येतील व देवाच्या राज्यात मेजासभोवती आपापल्या
जागेवर बसतील. 30 जे शेवटचे आहेत ते पिहले होतील व जे पिहले
आहेत ते शेवटचे होतील, हे लक्षात ठेवा.

हहेेरोदाचरोदाचेे ववैरैर
31 त्यावेळी काही परूशी येशूकडे आले आिण ते त्यास म्हणाले,

“येथून िनघा व दसुरीकडे कुठे तरी जा, कारण हेरोद तुम्हास ठार
मारणार आहे.” 32 येशू त्यांना म्हणाला, “जा आिण त्या कोल्ह्याला
सांगा, ‘ऐक, मी लोकांतून भूते काढीन, आज व उद्या रोग बर ेकरीन
आिण ितसऱ्या िदवशी माझे काम संपवीन.’ 33तरीही आज, उद्या आिण
परवा मला पुढे गेले पािहजे कारण संदेष्टा यरुशलेम शहराबाहेर मारला
जावा हे शक्य नाही.”

यरुशलयरुशलेेमम शहराचीशहराची िस्थतीिस्थती पाहपाहुुनन ककेेललेेलाला िवलापिवलाप

34यरुशलेमे, यरुशलेमे, जी तू संदेष्टयांना मारतेस व देवाने
पाठिवलेल्यांवर दगडमार करतेस! कोंबडी जशी िपलांना आपल्या
पखंाखाली एकवटते तसे िकतीतरी वेळा तुम्हा लोकांस एकवटण्याची
माझी इच्छा होती, पण तुमची तशी इच्छा नव्हती. 35 “पाहा, देवाने
तुमच्या घराचा त्याग केला आहे. मी तुम्हास सांगतो, ‘परमेश्वराच्या
नावाने येणारा धन्यवािदत असो’ असे म्हणण्याची वेळ येईपयर्ंत तुम्ही
मला पाहणार नाही.”

जलोदरजलोदर झालझालेेल्याल्या मनुष्यासमनुष्यास शब्बाथशब्बाथ िदवशीिदवशी बरबरे ेकरणकरणेे

एका शब्बाथ िदवशी तो परूश्यांच्या अिधकाऱ्यांपकैी
एकाच्या घरी जेवावयास गेला, तेव्हा तेथे जमलेले लोक
येशूवर बारकाईने नजर ठेवून होते. 2आिण तेथे

त्याच्यासमोर जलोदर झालेला एक मनुष्य होता. 3 येशूने िनयमशास्त्र
िशक्षकांना व परूश्यांना िवचारले, “शब्बाथ िदवशी बर ेकरणे
िनयमशास्त्राला धरुन आहे की नाही?” 4परतंु ते गप्पच रािहले. तेव्हा
येशूने त्या आजारी मनुष्यास धरुन त्यास बर ेकेले व त्यास पाठवून िदले.
5मग तो त्यांना म्हणाला, “जर तुमच्यापकैी एखाद्याला एक मुलगा िंकवा
एक बलै आहे व तो िवहीरीत पडला, तर शब्बाथ िदवशी तुम्ही त्यास
ताबडतोब बाहेर काढणार नाही काय?” 6आिण या प्रश्नाला उत्तर देणे
त्यांना जमले नाही.

नम्रतानम्रता वव आदराितथ्यआदराितथ्य

7नतंर, आमिंत्रत पाहुणे स्वतःसाठी मानाच्या जागा कसे िनवडून घेत
होते हे पाहून, त्याने त्यांना एक दाखला सांिगतला, तो म्हणाला, 8 जेव्हा
एखादा तुम्हास लग्नाच्या मेजवानीला आमिंत्रत करील, तेव्हा मानाच्या
आसनावर बसू नका कारण तुमच्यापेक्षा अिधक महत्त्वाच्या मनुष्यास
त्याने कदािचत आमतं्रण िदले असेल. 9मग ज्याने तुम्हा दोघांना
आमिंत्रत केले आहे तो येईल आिण तुम्हास म्हणेल, या मनुष्यास तुझी
जागा दे. मग अपमािनत होऊन तुम्हास खालच्या जागी बसावे लागेल.
10पण जेव्हा तुम्हास आमिंत्रत केलेले असेल, तेव्हा जा आिण अगदी
खालच्या (शेवटच्या) जागी जाऊन बसा. यासाठी की, जेव्हा यजमान
येईल, तेव्हा तो तुम्हास म्हणेल, िमत्रा, वरच्या आसनावर येऊन बस.
तेव्हा तुझ्या पाहुण्यांसमोर तुझे गौरव होईल. 11कारण जो कोणी
स्वतःला उंच करतो तो नमवला जाईल व जो स्वतःला नमवतो तो उंच
केला जाईल.

12मग ज्याने आमतं्रण िदले होते त्यास तो म्हणाला, “तू जेव्हा दपुारी
िंकवा संध्याकाळी भोजनास बोलावशील तेव्हा तुझ्या िमत्रांना, भावांना,
तुझ्या नातेवाईकांना िंकवा श्रीमतं शेजाऱ्यांना बोलावू नको, कारण तेही
तुला परत आमतं्रण देतील व अशा रीतीने तुझ्या आमतं्रणाची परतफेड
केली जाईल. 13पण जेव्हा तू मेजवानी देशील, तेव्हा गरीब, लगंडे,
पांगळे, आंधळे यांना आमतं्रण दे. 14 म्हणजे तू धन्य होशील, कारण तुझी
परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही नाही. तर नीितमानांच्या
पुनरुत्थानाच्या वेळी तुझी परतफेड होईल.”

मोठ्यामोठ्या जजेेवणावळीचावणावळीचा दृष्टांतदृष्टांत

15 मेजाभोवती बसलेल्यांपकैी एकाने जेव्हा हे ऐकले, तेव्हा तो येशूला
म्हणाला, “जो देवाच्या राज्यात भाकर खाईल, तो प्रत्येकजण धन्य.”
16मग येशू त्यास म्हणाला, “एक मनुष्य एका मोठ्या मेजवानीची तयारी
करीत होता. त्याने पुष्कळ लोकांस आमतं्रण िदले. 17भोजनाच्या वेळी
ज्यांना आमतं्रण िदले होते त्यांना ‘या कारण सवर् तयार आहे’ असा िनरोप
सांगण्यासाठी नोकराला पाठवले. 18 ते सवर्जण सबब सांगू लागले.
पािहला त्यास म्हणाला, ‘मी शेत िवकत घेतले आहे आिण मला जाऊन
ते पािहले पािहजे. कृपाकरून मला क्षमा कर.’ 19दसुरा म्हणाला, ‘मी
बलैाच्या पाच जोड्या िवकत घेतल्या आहोत व त्यांची पारख
करण्यासाठी मी चाललो आहे, कृपाकरून मला क्षमा कर.’ 20आणखी
ितसरा म्हणाला, ‘मी लग्न केले आहे व त्यामुळे मी येऊ शकणार नाही.’
21तो नौकर परत आला व त्याने आपल्या मालकाला या गोष्टी
सांिगतल्या. मग घराचा मालक रागावला आिण नोकराला म्हणाला,
‘बाहेर रस्त्यावर आिण नगरातल्या गल्ल्यांमध्ये लवकर जा व गरीब,
आंधळे, असहाय्य, लगंडे यांना घेऊन इकडे ये!’ 22नोकर म्हणाला,
‘मालक, आपल्या आजे्ञप्रमाणे केले आहे आिण तरीही आणखी जागा
िरकाम्या आहे.’ 23मालक नोकराला म्हणाला, ‘रस्त्यावर जा,
कंुपणाजवळ जा आिण तेथे असलेल्या लोकांस आग्रहाने आत येण्यास
सांग म्हणजे माझे घर भरून जाईल. 24कारण मी तुम्हास सांगतो की,
त्या आमिंत्रत मनुष्यांपकैी एकालाही माझ्या जेवणातले काही चाखायला
िमळणार नाही.’”
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खरखरे ेिशष्यिशष्य कोणकोण?
25मोठ्या संख्येने लोक येशूबरोबर चालत होते. तो त्यांच्याकडे

वळाला व म्हणाला, 26जर कोणी माझ्याकडे येतो आिण आपले वडील,
आई, पत्नी, मुले, भाऊ, बिहणी एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या
जीवाचासुद्धा द्वेष करीत नाही, तर तो माझा िशष्य होऊ शकत नाही.
27जो कोणी स्वतःचा वधस्तभं घेऊन माझ्यामागे येणार नाही, तो माझा
िशष्य होऊ शकणार नाही. 28जर तुम्हापकैी कोणाला बुरुज बांधायचा
असेल तर तो अगोदर बसून खचार्चा अदंाज करून तो पूणर् करावयास
त्याच्याजवळ पुरसेे पसेै आहे की नाही हे पाहणार नाही काय? 29नाही
तर कदािचत तो पाया घालील आिण पूणर् करू शकणार नाही आिण जे
पाहणार ेआहेत ते त्याची थट्टा करतील आिण म्हणतील, 30या मनुष्याने
बांधण्यास सुरुवात केली पण पूणर् करू 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, त्यास
त्याचा सामना करता येणे शक्य आहे काय? 32जर तो त्यास तोंड देऊ
शकणार नसेल, तर त्याचा शत्रू दरू अतंरावर असतानाच तो मध्यस्थ
पाठवून शांततेसाठी सलोख्याचे बोलणे सुरू करील. 33 त्याच प्रकारे
तुमच्यापकैी जो कोणी सवर्स्वाचा त्याग करीत नाही त्यास माझा िशष्य
होता येणार नाही.

34 “मीठ चांगले आहे, पण िमठाची जर चव गेली, तर त्यास खारटपणा
कशाने येईल? 35 ते जिमनीच्या िंकवा खताच्याही पूणर्पणे िनरुपयोगी
ठरले व लोक ते फेकून देतील. ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.”

हरवलहरवलेेललेे ममेंेंढरूढरू

सवर् जकातदार व पापी त्याचे ऐकण्यास त्याच्याजवळ येत
होते. 2 तेव्हा परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक कुरकुर करू
लागले. ते म्हणू लागले, “हा पाप्यांना जवळ करून

त्यांच्याबरोबर जेवतो!”
3मग येशूने त्यांनाही दाखला सांिगतला. 4तुमच्यापकैी कोणा

एकाजवळ शभंर मेंढर ेअसून त्यातील एक हरवले, तर तो नव्याण्णव
रानात सोडून हरवलेल्या मेंढरामागे ते सापडेपयर्ंत जाणार नाही काय?
5आिण जेव्हा त्यास ते सापडते तेव्हा तो आनदंाने ते खांद्यांवर घेतो.
6आिण घरी येतो, तेव्हा िमत्रांना आिण शेजाऱ्यांना एकत्र करून म्हणतो,
माझ्याबरोबर आनदं करा कारण माझे हरवलेले मेंढरू सापडले आहे.
7 त्याप्रमाणे ज्यांना पश्चात्तापाची गरज नाही अशा नव्याण्णव
नीितमानांबद्दल होणाऱ्या आनदंापेक्षा पश्चात्ताप करणाऱ्या एका पापी
मनुष्याबद्दल स्वगार्त अिधक आनदं होईल, हे मी तुम्हास सांगतो.

हरवलहरवलेेललेे नाणनाणेे
8 िंकवा एका स्त्रीकडे चांदीची दहा नाणी आहेत आिण जर ितचे एक

नाणे हरवले तर ती िदवा लावून घर झाडून ते िमळेपयर्ंत काळजीपूवर्क
शोधणार नाही काय? 9आिण ितला जेव्हा 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 तुम्हास सांगतो.

उधळ्याउधळ्या मुलगामुलगा वव त्याचात्याचा वडीलवडील भाऊभाऊ
11मग येशू म्हणाला, एका मनुष्यास दोन पुत्रहोते. 12 त्या दोघांपकैी

धाकटा पुत्र म्हणाला, “बाबा, मालमत्तेतला माझा वाटा मला द्या.” आिण
मग त्यांच्या विडलांनी आपली संपत्ती दोघा मुलांमध्ये वांटून िदली.
13 त्यानतंर काही िदवसानतंर लागलीच धाकट्या मुलाने आपले सवर्
गोळा केले आिण तो दरूदेशी िनघून गेला. तेथे त्याने त्याची सवर् संपत्ती
चनैीत व मौजमजेचे जीवन जगून उधळून टाकली. 14 त्याने सवर् पसेै
खचर् ून टाकले आिण मग त्या देशात भयकंर दषु्काळ पडला व त्यास
गरज भासू लागली. 15 त्या देशातील एका नागिरकाजवळ तो गेला आिण

त्याचा आश्रय धरुन राहीला. त्या नागरीकाने त्यास आपल्या शेतात
डुकर ेचारावयास पाठवले. 16 तेव्हा कोणी त्यास काहीही न िदल्याने,
डुकर ेज्या शेंगा खातात त्या खाऊन तरी आपले पोट भरावे अशी त्यास
फार इच्छा होई. 17नतंर तो शुद्धीवर आला व स्वतःशीच म्हणाला,
“माझ्या िपत्याच्या घरी िकतीतरी नोकरांना पुरुन उरले इतके अन्न आहे
आिण पाहा मी तर येथे भूकेने मरत आहे! 18आता, मी उठून आपल्या
िपत्याकडे जाईन आिण त्यास म्हणेन, बाबा, मी स्वगार्िवरुद्ध (देवािवरुद्ध)
आिण तुमच्यािवरुध्द पाप केले आहे. 19तुमचा मुलगा म्हणवून
घेण्याच्या योग्यतेचा मी राहीलो नाही. मला आपल्या रोजदंारीवरील
एखाद्या नोकरासारखे ठेवून घ्या.” 20मग तो धाकटा मुलगा उठला व
आपल्या िपत्याकडे गेला. तो त्याच्या घरापासून दरू असतांनाच, त्याच्या
िपत्याने त्यास पािहले आिण त्यास त्याचा कळवळा आला आिण धावत
जाऊन त्याच्या गळ्यात पडला व त्याचे पुष्कळ मुके घेतले. 21मुलगा
त्यास म्हणाला, “बाबा, मी स्वगार्िवरुद्ध व तुमच्यािवरुध्द पाप केले आहे.
आता तुमचा मुलगा म्हणवून घेण्याचा मला अिधकार नाही.” 22परतंु
िपता आपल्या नोकरांस म्हणाला, “त्वरा करा, चांगला झगा आणून
त्यास घाला. त्याच्या हातात अगंठी आिण पायात जोडे घाला. 23आिण
मोठी मेजवानी करा, आपण खाऊ आिण आनदं करू! 24कारण हा
माझा मुलगा मरण पावला होता पण िजवंत झाला आहे! तो हरवला
होता, पण आता सापडला आहे व ते आनदं करू लागले.” 25यावेळेस,
त्याचा वडील मुलगा शेतात होता. तो घराकडे परतला आिण घराजवळ
आल्यावर, त्याने गायनवादन व नाचण्याचा आवाज ऐकला. 26 त्याने
एका नोकराला बोलावून िवचारले, हे सवर् काय चालले आहे? 27तो
नोकर त्यास म्हणाला, “तुमचा भाऊ आला आहे. तो तुमच्या िपत्याला
सुखरुप परत िमळाला म्हणून त्यांनी मोठी मेजवानी ठेवली आहे.”
28 तेव्हा तो रागे भरला आिण तो आत जाईना. तेव्हा त्याचा िपता बाहेर
येऊन त्यास समजावू लागला. 29परतंु त्याने िपत्याला उत्तर िदले,
पाहा, इतकी वषेर् मी तुमची सेवाचाकरी केली आहे व कधीही तुमची
आज्ञा मोडली नाही! िमत्रांबरोबर आनदं करण्यासाठी तुम्ही मला कधी
साधे करडूसुद्धा िदले नाही. 30आिण ज्याने तुमची सवर् संपत्ती वेश्यांवर
उधळली तो तुमचा मुलगा परत आला तेव्हा तुम्ही त्याच्यासाठी मोठी
मेजवानी केली. 31 तेव्हा िपत्याने त्यास म्हणाले, बाळा, तू नेहमीच
माझ्याबरोबर आहेस आिण जे माझे आहे ते सवर् तुझे आहे. 32परतंु
आज आपण आनदं आिण उत्सव केला पािहजे कारण हा तुझा भाऊ
मरण पावला होता तो िजवंत झाला आहे. तो हरवला होता, तो सापडला
आहे.

अन्यायीअन्यायी कारभाऱ्याचकारभाऱ्याचेे शहाणपणशहाणपण

येशूने त्याच्या िशष्यांना एक दाखला सांिगतला, कोणीएक
श्रीमतं मनुष्य असून, त्याचा एक कारभारी होता. हा
कारभारी तुमचे पसेै उधळतो, अशी तक्रार त्या श्रीमतं

मनुष्याकडे करण्यात आली. 2 म्हणून त्या श्रीमतं मनुष्याने कारभाऱ्याला
आत बोलावून म्हटले, तुझ्यािवषयी मी हे काय ऐकत आहे? तर आता
तुझ्या कारभाराचा िहशोब दे, कारण यापुढे तुला कारभार पाहावयचा
नाही. 3 तेव्हा कारभारी स्वतःशी म्हणाला, माझे मालक माझे
कारभाऱ्याचे काम काढून घेत आहेत तर मी आता काय करू? शेतात
कष्ट करण्याएवढे बळ माझ्या अगंात नाही व भीक मागण्याची मला लाज
वाटते. 4मला कारभाऱ्याच्या कामावरून ते काढून टाकतील तरीही
लोकांनी मला त्यांच्या घरात घ्यावे यासाठी मी काय करावे हे मला
मािहती आहे. 5मग कारभाऱ्याने त्याच्या मालकाच्या प्रत्येक कजर्दाराला
बोलावले. पिहल्याला तो म्हणाला, तू माझ्या मालकाकडून िकती कजर्
घेतले आहे जे तुला फेडायचे आहे. 6तो म्हणाला, तीन हजार िलटर
तेल. त्याने त्यास म्हटले, ही तुझी िहशोबाची वही घे आिण लवकर बसून
यावर दीड हजार मांड 7नतंर दसुऱ्याला म्हटले, “तुला िकती देणे
आहे?” तो म्हणाला, “वीस हजार िकलो गहू” तो त्यास म्हणाला, “ही
तुझी िहशोबाची वही घे व सोळा हजार मांड.” 8अन्यायी कारभाऱ्याने
शहाणपण केले. यावरुन धन्याने त्याची वाहवा केली; कारण या यगुाचे
लोक आपल्यासारख्यांिवषयी प्रकाशाच्या लोकांपेक्षा शहाणे असतात.
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9मग येशूने म्हणले “मी तुम्हास सांगतो, तुमच्यासाठी, तुमच्या
अनीतीच्या धनाने िमत्र िमळवा. यासाठी की, जेव्हा हे धन संपेल तेव्हा
त्यांनी तुम्हास सावर्कािलक वस्तीत घ्यावे 10 एखाद्यावर थोडासा
िवश्वास टाकणे शक्य असेल तर त्याच्यावर जास्त िवश्वास टाकणे शक्य
आहे व जो कोणी थोड्या गोष्टींिवषयी अन्यायी आहे तो जास्त
गोष्टींिवषयी अन्यायी राहील. 11 म्हणून जर तुम्ही अनीितकारक
धनािवषयी िवश्वासू नाही, तर मग खऱ्या धनािवषयी तुमच्यावर कोण
िवश्वास ठेवील? 12 जे दसुऱ्याचे आहे त्यािवषयी तुम्ही िवश्वासू नसाल तर
जे तुमचे आहे ते तुम्हास कोण देईल? 13कोणत्याही नोकराला दोन
मालकांची सेवा करता येत नाही. एकाचा तो राग करील व दसुऱ्यावर तो
प्रीती करील िंकवा एकाला तो धरून राहील व दसुऱ्याला तुच्छ मानील.
तुम्ही एकाच वेळी देवाची व पशैाची सेवा करू शकत नाही.”

ययेेशशू ूपरूश्यांचापरूश्यांचा िनषिनषेेधध करतोकरतो

14मग ते परूशी धनाचे लोभी होते त्यांनी हे सवर् ऐकले व त्यांनी
येशूचा ितरस्कार केला. 15 येशू त्यांना म्हणाला, तुम्ही स्वतःला
लोकांसमोर नीितमान म्हणून िमरवता, पण देव तुमची अतंःकरणे
ओळखतो. जे लोकांस त्यांच्या दृष्टीत महान वाटते ते देवाच्या नजरमेध्ये
अमगंळ आहे.

16योहानापयर्ंत िनयमशास्त्र व संदेष्टे हे होते आिण तेव्हापासून
देवाच्या राज्याची सुवातार् गाजवली जात आहे व प्रत्येकजण त्यामध्ये
िशरण्याचा जोराने प्रयत्न करीत आहे. 17 िनयमशास्त्राचा एकही काना
िंकवा मात्रा नाहीसा होण्यापेक्षा आकाश व पृथ्वीचे नाहीसे होणे सोपे
आहे.

18 “जो कोणी आपल्या पत्नीला सोडून देतो व दसुरीबरोबर लग्न
करतो तो व्यिभचार करतो आिण जो कोणी, पतीने सोडून िदलेल्या स्त्री
सोबत लग्न करतो तो व्यिभचार करतो.”

श्रीमश्रीमंतंत मनुष्यमनुष्य वव दिरद्रीदिरद्री लाजरलाजर

19कोणीएक श्रीमतं मनुष्य होता तो जांभळे आिण महागडे खादीचे
कपडे घालीत असे. प्रत्येक िदवस तो ऐशोआरामात घालवीत असे.
20 त्याच्या फाटकाजवळ लाजर नावाचा एक गरीब मनुष्य पडून होता
आिण त्याच्या अगंावर फोड आलेले होते. 21 त्या श्रीमतं मनुष्याच्या
जेवणाच्या टेबलावरून जे काही खाली पडेल ते तरी आपल्याला
खायला िमळेल अशी तो अपेक्षा करत असे यािशवाय कुत्री येऊन त्याचे
फोड चाटीत असत. 22मग असे झाले की, तो गरीब मनुष्य मरण पावला
व देवदतूांनी त्यास अब्राहामाच्या ऊराशी नेऊन ठेवले. नतंर श्रीमतं
मनुष्यही मरण पावला व त्यास पुरले गेले. 23श्रीमतं मनुष्य मृतलोकात
यातना भोगीत होता, तेथून त्याने वर पाहीले व दरूवर असलेल्या
अब्राहामाला आिण लाजराला त्याच्या बाजूला पािहले, 24तो ओरडून
म्हणाला, हे िपत्या अब्राहामा, माझ्यावर दया कर आिण लाजराला पाठव
यासाठी की तो बोटाचे टोक पाण्यात बुडवून माझी जीभ थडं करील,
कारण या आगीमध्ये मी भयकंर दखुःसहन करीत आहे. 25परतंु
अब्राहाम म्हणाला, माझ्या मुला, ध्यानात घे की तुझ्या जीवनात जशा
तुला चांगल्या गोष्टी िमळाल्या, तशा लाजराला वाईट गोष्टी िमळाल्या.
पण आता त्यास आराम िमळत आहे व तू दःुखात आहेस. 26आिण या
सगळ्यािशवाय, तुमच्या व आमच्यामध्ये एक मोठी दरी ठेवलेली आहे,
यासाठी की, येथून तुमच्याकडे कोणाला जाता येणार नाही व
तुमच्याकडून कोणालाही आमच्याकडे येता येणार नाही. 27तो श्रीमतं
मनुष्य म्हणाला, मग तुला मी िवनतंी करतो की, िपत्या, लाजराला
माझ्या विडलांच्या घरी पाठव, 28लाजराला माझ्या पाच भावांकडे
जाऊन त्यांना सावध करू दे म्हणजे ते तरी या दःुखाच्या िठकाणी येणार
नाहीत. 29पण अब्राहाम म्हणाला, तुझ्या भावांजवळ मोशे आिण संदेष्टये
आहेत त्यांचे त्यांनी ऐकावे. 30तो श्रीमतं मनुष्य म्हणाला, नाही, हे
िपत्या अब्राहामा, मरण पावलेल्यामधून कोणी माझ्या भावांकडे गेला तर
ते पश्चात्ताप करतील. 31अब्राहाम त्यास म्हणाला, जर ते मोशेचे आिण
संदेष्टयांचे ऐकत नाहीत तर मरण पावलेल्यातून जर कोणी उठला तरी
त्यांची खात्री होणार नाही.

ययेेशूचीशूची काहीकाही वचनवचनेे

मग येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “ज्यामुळे लोक पाप
करतील त्या येतीलच पण ज्याच्यामुळे ती येतात त्याची
केवढी ददुर्शा होणार! 2 त्याने या लहानातील एकाला पाप

करावयास लावण्यापेक्षा त्याच्या गळ्यात जात्याची तळी बांधून त्यास
समुद्रात टाकावे यामध्ये त्याचे िहत आहे. 3स्वतःकडे लक्ष द्या! जर
तुमचा भाऊ पाप करतो तर त्यास धमकावा आिण जर तो पश्चात्ताप
करतो तर त्यास माफ करा. 4जर तो िदवसातून सात वेळा तुझ्यािवरुद्ध
पाप करतो आिण सात वेळा तुझ्याकडे येतो व म्हणतो, मी पश्चात्ताप
करतो, तरीही तू त्यास माफ कर.

5मग प्रेिषत प्रभू येशूला म्हणाले, आमचा िवश्वास वाढव.” 6प्रभू येशू
म्हणाला, “जर तुमचा िवश्वास मोहरीच्या दाण्याएवढा असेल तर तुम्ही या
तुतीच्या झाडाला म्हणू शकता, मुळासकट उपटून समुद्रात लावली जा.
तर ते झाड तुमचे ऐकेल.

7तुमच्यापकैी असा कोण आहे की, त्याचा नांगरणारा िंकवा मेंढरे
राखणारा दास शेतातून आल्यावर तो त्यास म्हणेल, ‘आत्ताच येऊन
जेवायला बस.’ 8उलट माझे जेवण तयार कर, ‘माझे खाणेिपणे होईपयर्ंत
कंबर बांधून माझी सेवा कर आिण मग तू खा व पी,’ असे तो त्यास
म्हणणार नाही काय? 9ज्या गोष्टी करण्याबद्दल तुम्ही नोकराला हुकुम
करता ते केल्याबद्दल तुम्ही त्यास धन्यवाद म्हणता का? 10तुमच्या
बाबतीतही तसेच आहे. जेव्हा तुम्हास करण्यास सांिगतलेली सवर् कामे
केल्यावर तुम्ही असे म्हणले पािहजे, आम्ही कोणत्याही मानास लायक
नसलेले नोकर आहोत आम्ही फक्त आमचे कतर्व्य केले आहे.”

दहादहा ककुुष्ठरोगीष्ठरोगी

11मग असे झाले की, तो यरुशलेम शहराकडे चालला असता,
शोमरोन व गालील प्रांताच्या सीमा यांमधून गेला. 12तो कोणाएका
खेड्यात जात असताना तेथे त्यास कुष्ठरोगाने ग्रस्त दहा पुरूष भेटले
13आिण ते दरू उभे राहून मोठमोठ्याने ओरडून म्हणाले “येशू, स्वामी,
आमच्यावर दया करा,” असे बोलून त्यांनी त्याच्याकडे आरोळी केली.
14 जेव्हा येशूने कुष्ठरोग्यांना पािहले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “जा
आिण स्वतःला याजकांना दाखवा.” ते याजकाकडे जात असतांनाच
शुद्ध झाले, 15 जेव्हा त्यांच्यातील एकाने पािहले की आपण बर ेझालो
आहोत तेव्हा तो परत आला व तो मोठ्याने ओरडून देवाचे गौरव करू
लागला. 16तो येशूच्या पायाजवळ खाली पडला व त्याने त्यास नमन
केले. तसेच त्याने त्याचे उपकार मानले. तो एक शोमरोनी होता. 17 येशू
त्यास म्हणाला, “दहाजण शुद्ध झाले नाहीत काय? बाकीचे नऊजण कोठे
आहेत? 18या िवदेशी मनुष्यािशवाय कोणीही देवाचे गौरव करण्यासाठी
परत आला नाही काय?” 19तो त्यास म्हणाला, “ऊठ आिण जा, तुझ्या
िवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे.”

ददेेवाच्यावाच्या राज्याचराज्याचेे आगमनआगमन

20परूश्यांनी येशूला िवचारले, देवाचे राज्य केव्हा येईल, येशूने त्यांना
उत्तर िदले, “देवाचे राज्य दृश्य स्वरुपात येत नाही. 21पाहा, ते येथे
आहे िंकवा तेथे आहे! असे म्हणणार नाहीत कारण देवाचे राज्य तर
तुमच्यामध्ये आहे.”

22 िशष्यांना तो म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्या िदवसापकैी
एका िदवसाची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहाल. पण तो िदवस तुम्ही पाहू
शकणार नाही, असे िदवस येतील. 23आिण लोक तुम्हास म्हणतील,
पाहा, तो तर येथे आहे िंकवा पाहा, तो तेथे आहे, तेव्हा तुम्ही मला
पाहाण्यासाठी त्यांच्यामागे जाऊ नका. 24कारण जशी वीज
आकाशाच्या एका िसमेपासुन दसुऱ्या िसमेपयर्ंत चमकते तसेच
मनुष्याच्या पुत्राचे येणे त्याच्या िदवसात होईल. 25पण पिहल्याने त्याने
खूप दःुख भोगावे व या िपढीकडून नाकारले जावे याचे अगत्य आहे.
26जसे नोहाच्या िदवसात झाले, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या िदवसात
पण होईल. 27नोहाने तारवात प्रवेश केला आिण मग महापूर आला व
त्या सवार्ंचा नाश झाला त्या िदवसापयर्ंत ते खात होते, पीत होते, लग्न
करून घेत होते आिण लग्न करुनही देत होते. 28 त्याचप्रमाणे, लोटाच्या
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िदवसात झाले तसे होईलः ते खात होते, पीत होते. िवकत घेत होते.
िवकत देत होते. लागवड करीत होते. बांधीत होते. 29पण ज्या िदवशी
लोट सदोम सोडून बाहेर िनघाला त्यािदवशी आकाशातून आग व गधंक
यांचा पाऊस पडला आिण सवार्ंचा नाश केला. 30मनुष्याचा पुत्र प्रकट
होण्याच्या िदवशीही असेच घडेल 31 त्यािदवशी जर एखादा छतावर
असेल व त्याचे सामान घरात असेल, तर त्याने ते बाहेर काढण्यासाठी
घरात जाऊ नये. त्याचप्रमाणे जो शेतात असेल त्याने परत जाऊ नये.
32लोटाच्या पत्नीची आठवण करा. 33जो कोणी आपला जीव वाचवू
पाहतो तो आपला जीव गमवेल आिण जो कोणी आपला जीव गमावील
तो त्यास वाचवील. 34मी तुम्हास सांगतो, त्या रात्री िबछान्यावर दोघे
असतील, त्यांच्यामधून एक घेतला जाईल व दसुरा ठेवला जाईल.
35दोन िस्त्रया दळण करत असतील, तर त्यांपकैी एक घेतली जाईल व
दसुरी ठेवली जाईल.” 36 शेतात दोघे असतील एकाला घेतले जाईल व
दसुऱ्यायाला ठेवले जाईल. 37 िशष्यांनी त्यास िवचारले, कोठे प्रभू?
येशूने उत्तर िदले, जेथे प्रेत असेल तेथे िगधाडे जमतील.

अत्याग्रहीअत्याग्रही िवधवािवधवा

िनराश न होता नेहमी प्राथर्ना कशी करावी हे िशष्यांनी
िशकावे म्हणून त्याने त्यांना एक दाखला सांिगतला. 2तो
म्हणाला, एका नगरात एक न्यायाधीश होता. तो देवाला

भीत नसे व लोकांचीही भीड धरीत नसे. 3 त्या नगरात एक िवधवा होती.
ती नेहमी येऊन न्यायिधशाला म्हणत असे, ‘माझ्या िवरोधकांिवरुद्ध
माझा न्याय करा!’ 4 त्याची इच्छा काही काळ नव्हती पण शेवटी तो
मनात म्हणाला, ‘मी जरी देवाला भीत नाही व लोकांस मान देत नाही,
5तरीही िवधवा मला त्रास देते म्हणून मी ितचा न्याय करीन, नाही तर
ती नेहमी येऊन मला अगदी त्रासून सोडेल.’ 6मग प्रभू म्हणाला, “लक्ष्य
द्या अन्यायी न्यायाधीश काय म्हणाला. 7आिण मग जे देवाचे िनवडलेले
लोक िदवसरात्र त्याचा धावा करतात त्यांचा तो न्याय करणार नाही
काय? तो त्यांना मदत करण्यास वेळ लावेल का? 8मी तुम्हास सांगतो,
तो त्यांचा न्याय लवकर करील, तरीही जेव्हा मनुष्याचा पुत्र येईल, तेव्हा
त्यास पृथ्वीवर िवश्वास आढळेल काय?”

परूशीपरूशी वव जकातदारजकातदार

9आपण नीितमान आहोत असा जे िकत्येक स्वतःिवषयी िवश्वास
धरून इतर सवार्ंस तुच्छ मानीत होते त्यांनाही त्याने दाखला सांिगतला,
तो असा, 10 “दोन जण प्राथर्ना करण्यास वर परमेश्वराच्या भवनात गेले.
एक परूशी होता आिण दसुरा जकातदार होता. 11परूशी उभा रािहला
आिण त्याने अशी प्राथर्ना केली, ‘हे देवा, मी तुझे उपकार मानतो कारण,
मी इतर लोकांसारखा म्हणजे चोर, अन्यायी, व्यिभचारी व या
जकातदारासारखा नाही. 12उलट मी आठवड्यातून दोनदा उपवास
करतो आिण माझ्या सवर् उत्त्पन्नाचा दहावा भाग देतो.’ 13परतंु
जकातदार दरू अतंरावर उभा राहून वर स्वगार्कडे दृष्टी लावण्यास देखील
न धजता आपला ऊर बडवत म्हणाला, ‘हे देवा मज पाप्यावर दया कर.’
14मी तुम्हास सांगतो हा मनुष्य त्या दसुऱ्या मनुष्यापेक्षा न्यायी ठरुन
घरी गेला कारण जो कोणी स्वतःला उंच करतो त्यास कमी केले जाईल
आिण जो कोणी स्वतःला कमी करतो त्यास उंच केले जाईल.”

लहानलहान मुलांनामुलांना ययेेशूचाशूचा आशीवार्दआशीवार्द

15आिण लोक आपल्या मुलांनाही त्याच्याकडे स्पशर् करण्यास आणत
असता हे िशष्यांनी पिहल्यावर त्यांनी लोकांस धमकावले. 16पण येशू
बालकांना स्वतःकडे बोलवून म्हणाला, “बालकांना माझ्याकडे येऊ द्या.
त्यांना अडवू नका कारण देवाचे राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे. 17मी
तुम्हास खर ेसांगतो, जो कोणी बालकाप्रमाणे देवाच्या राज्याचा स्वीकार
करणार नाही, त्याचा स्वगार्त प्रवेश होऊ शकणार नाही.”

शाश्वतशाश्वत जीवनजीवन वव धनाचीधनाची आडकाठीआडकाठी

18 एका यहूदी अिधकाऱ्याने त्यास िवचारले, “उत्तम गुरुजी,
सावर्कािलक जीवन िमळिवण्यासाठी मी काय करू?” 19 येशू त्यास

म्हणाला, मला उत्तम का म्हणतोस? देवािशवाय कोणीही उत्तम नाही.
20तुला आज्ञा माहीत आहेत ‘व्यिभचार करू नको, खून करू नको,
चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको, तुझ्या आई-वडीलांचा मान
राख.’ 21तो अिधकारी म्हणाला, “या सवर् आज्ञा मी माझ्या
तरुणपणासून पाळल्या आहेत.” 22 जेव्हा येशूने हे ऐकले, तेव्हा तो
त्यास म्हणाला, “तुझ्यामध्ये अजून एका गोष्टीची कमी आहे.
तुझ्याजवळचे सवर्काही िवकून ते गिरबांना वाट, म्हणजे स्वगार्त तुला धन
िमळेल. मग ये. माझ्यामागे चल.” 23पण जेव्हा त्या अिधकाऱ्याने हे
ऐकले तेव्हा तो फार दःुखी झाला, कारण तो फार श्रीमतं होता. 24तो
दःुखी झाला आहे हे जेव्हा येशूने पािहले तेव्हा तो लोकांस म्हणाला,
“ज्यांच्याजवळ धन आहे, त्या लोकांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे
िकती कठीण आहे! 25होय, श्रीमतं मनुष्याचे देवाच्या राज्यात प्रवेश
करणे यापेक्षा उंटाने सुईच्या नाकातून जाणे सोपे आहे.” 26नतंर ज्या
लोकांनी हे ऐकले, ते म्हणाले, “तर मग कोणाचे तारण होईल?” 27तो
म्हणाला, “ज्या गोष्टी मनुष्यांना अशक्य आहेत त्या देवाला शक्य
आहेत.” 28मग पेत्र म्हणाला, “बघा, आमच्याकडे जे होते, ते सवर् टाकून
आम्ही तुमच्यामागे आलो आहोत.” 29 येशूने त्यांना म्हटले, “मी तुम्हास
खर ेसांगतो, देवाच्या राज्याकरता ज्याने आपले घर, पत्नी, भाऊ, आई-
वडील िंकवा मुलेबाळ सोडली 30 त्यांना या काळी पुष्कळ पटीने व
येणाऱ्या यगुात सावर्कािलक जीवन िमळणार नाही असा कोणी नाही.”

ययेेशूचशूचेे आपल्याआपल्या मृत्यमृत्युिुवषयीचिवषयीचेे तीसरतीसरे ेभिवष्यभिवष्य

31 येशूने िनवडलेल्या बाराजणांना बाजूला घेतले आिण त्यांना
म्हणाला, “ऐका! आपण वर यरुशलेम शहरात जात आहोत आिण
संदेष्टयांनी मनुष्याच्या पुत्रािवषयी जे काही िलिहले होते ते सवर् पूणर्
होईल. 32 म्हणजे त्यास परराष्ट्र ीयांच्या स्वाधीन करतील, त्याची थट्टा
होईल, त्याची िंनदा करतील, त्याच्यावर थंुकतील 33 त्यास फटके
मारतील, त्याचा जीव घेतील आिण तो ितसऱ्या िदवशी पुन्हा उठेल.”
34 त्याने म्हटलेले काहीच िशष्यांना समजले नाही कारण हे वचन
त्यांच्यापासून लपवून ठेवण्यात आले होते आिण तो कोणत्या गोष्टीिवषयी
बोलत आहे हे त्यांना माहीत नव्हते.

ययेेशूचशूचेे एकाएका आआंंधळ्यालाधळ्याला दृष्टीदानदृष्टीदान

35 येशू यरीहोजवळ येत असतांना एक आंधळा रस्त्यावर बसून भीक
मागत होता. 36 जेव्हा त्या आंधळ्या मनुष्याने जवळून जाणाऱ्या
लोकांचा आवाज ऐकला तेव्हा त्याने िवचारले, ही कशाची गडबड
चालली आहे. 37लोकांनी त्यास सांिगतले, “नासरथेकर येशू जवळून
जात आहे.” 38तो ओरडून म्हणाला, “अहो येशू, दािवदाचे पुत्र माझ्यावर
दया करा.” 39 जे पुढे चालले होते त्यांनी त्यास शांत राहण्यास
सांिगतले. पण तो अजून मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “दािवदाचे पुत्र
माझ्यावर दया करा!” 40 येशू थांबला आिण त्याने आंधळ्याला
स्वतःकडे आणण्याची आज्ञा केली, तो आंधळा जवळ आल्यावर येशूने
त्यास िवचारले, 41 “मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा
आहे? तो म्हणाला, प्रभू मला पुन्हा दृष्टी यावी.” 42 येशू त्यास म्हणाला,
“तुला दृष्टी येवो, तुझ्या िवश्वासाने तुला चांगले केले आहे.” 43ताबडतोब
त्यास िदसू लागले आिण तो देवाचे गौरव करीत येशूच्या मागे गेला. सवर्
लोकांनी हे पािहले आिण देवाची स्तुती केली.

जक्कयजक्कय

येशूने यरीहोत प्रवेश केला आिण त्यामधून जात होता.
2 तेव्हा पाहा, जक्कय नावाचा कोणीएक मनुष्य होता, तो
मुख्य जकातदार असून खूप श्रीमतं होता.

3 येशू कोण आहे हे पाहण्याचा तो प्रयत्न करीत होता पण गदीर्मुळे
त्याचे काही चालेना, कारण तो ठेंगणा होता. 4 तेव्हा तो सवार्ंच्या पुढे
पळत गेला आिण येशूला पाहण्यासाठी एका उंबराच्या झाडावर चढला
कारण तो त्याच रस्त्याने पुढे जाणार होता. 5मग येशू त्यािठकाणी येताच
दृष्टी वर करून त्यास म्हणाला, “जक्कया, त्वरा करून खाली ये, कारण
आज मला तुझ्या घरी उतरायचे आहे.” 6 तेव्हा त्याने त्वरनेे खाली
उतरून आनदंाने त्याचे आगत-स्वागत केले. 7 हे पाहून सवर् लोक
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कुरकुर करू लागले की, “पापी मनुष्याच्या घरी हा उतरायला गेला
आहे.” 8 तेव्हा जक्कय उभा राहून प्रभूला म्हणाला, “प्रभूजी, पाहा, मी
आपले अधेर् धन गिरबांस देतो आिण मी अन्यायाने कोणाचे काही घेतले
असले तर ते चौपट परत करतो.” 9 येशू त्यास म्हणाला, “आज या
घराचे तारण झाले आहे कारण हा मनुष्यसुद्धा अब्राहामाचा मुलगा आहे.
10कारण मनुष्याचा पुत्र जे हरवलेले ते शोधण्यास आिण तारण्यास
आला आहे.”

मोहरांचामोहरांचा दृष्टांतदृष्टांत

11 ते या गोष्टी ऐकत असता त्याने त्यास एक दाखलाही सांिगतला
कारण तो यरुशलेम शहराजवळ होता आिण देवाचे राज्य आताच प्रकट
होणार आहे असे त्यांना वाटत होते. 12तो म्हणाला, “कोणीएक उमराव,
आपण राज्य िमळवून परत यावे या उद्देशाने दरूदेशी गेला. 13 त्याने
आपल्या दहा दासांना बोलावले व त्यांना दहा नाणी देऊन सांिगतले, ‘मी
येईपयर्ंत त्यावर व्यापार करा.’ 14 त्याच्या नगरचे लोक त्याचा व्देष करत
म्हणून त्यांनी त्याच्या मागोमाग वकील पाठवून सांिगतले, ‘ह्याने
आमच्यावर राज्य करावे अशी आमची इच्छा नाही.’ 15मग असे झाले
िक, तो राज्य िमळवून पुन्हा परत आल्यावर ज्यांना त्याने
व्यापाराकिरता पसैा िदला होता, त्यावर िकती नफा झाला हे समजावे
म्हणून दासांना आज्ञा देऊन त्यांना बोलावीले. 16पिहला पुढे आला
आिण म्हणाला, ‘धनी तुम्ही िदलेल्या नाण्यावर मी आणखी दहा नाणी
िमळवली आहेत.’ 17 तेव्हा तो त्यास म्हणाला, ‘चांगल्या दासा, छान
केलेस, तू थोडक्यांिवषयी िवश्वासू झालास, म्हणून तू दहा नगरांवर
अिधकारी होशील.’ 18मग दसुरा आला व म्हणाला, ‘धनी, तुमच्या पाच
नाण्यांवर मी पाच नाणी आणखी िमळवली.’ 19आिण तो त्यास
म्हणाला, ‘तू पाच नगरांवर अिधकारी असशील.’ 20मग आणखी एक
दास आला आिण म्हणाला, ‘धनी, आपण िदलेले नाणे मी हातरुमालात
बांधून ठेवले होते. 21आपण कठोर आहात, जे आपण ठेवले नाही, ते
आपण काढता आिण जे पेरले नाही, ते कापता. म्हणून मला तुमची भीती
वाटत होती,’ 22धनी त्यास म्हणाला, ‘दषु्ट दासा, तुझ्याच शब्दांनी मी
तुझा न्याय करतो. तुला ठाऊक होते की मी कडक िशस्तीचा मनुष्य
आहे. मी जे िदले नाही ते घेतो आिण जे पेरले नाही त्याची कापणी
करतो, 23तर 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, ‘त्याच्यापासून ते नाणे
घ्या आिण ज्याच्याजवळ दहा नाणी आहेत, त्यास द्या.’ 25 ते त्यास
म्हणाले, ‘धनी, त्याच्याजवळ दहा नाणी आहेत.’ 26धन्याने उत्तर िदले,
‘मी तुम्हास सांगतो, ज्याच्याजवळ आहे, त्यास अिधक िदले जाईल
आिण ज्याच्याजवळ नाही, त्याच्याकडे जे काही असेल तेसुध्दा काढून
घेतले जाईल. 27परतंु मी राज्य करू नये अशी इच्छा करणाऱ्यांचा
माझ्या शत्रूंना येथे आणा आिण माझ्यासमोर ठार मारा.’”

ययेेशूचाशूचा यरुशलयरुशलेेमम शहरातशहरात जयोत्सवानजयोत्सवानेे प्रवप्रवेेशश
28 येशूने या गोष्टी सांिगतल्यावर तो वर यरुशलेम शहरापयर्ंत गेला.

29तो वर जातांना, जेव्हा तो जतैून डोंगर म्हटलेल्या टेकडीनजीक
असलेल्या बेथफगे आिण बेथानीजवळ आला तेव्हा त्याने आपल्या दोन
िशष्यांना असे सांगून पाठवले, 30व म्हटले, “तुमच्यासमोर असलेल्या
खेड्यात जा. तुम्ही प्रवेश करताच, ज्यावर कोणी बसले नाही असे िंशगरु
तुम्हास बांधलेले आढळेल. ते सोडून येथे आणा. 31जर तुम्हास कोणी
िवचारले की, ‘तुम्ही ते का सोडता? तर म्हणा की, प्रभूला याची गरज
आहे.’” 32ज्यांना पाठवले होते, ते गेले आिण त्याने सांिगतल्याप्रमाणे
त्यास आढळले. 33 ते िंशगरु 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. 37तो जेव्हा जतैून डोंगराच्या
उतरावर आला तेव्हा सवर् िशष्यसमुदाय, त्यांनी जे चमत्कार पािहले होते
त्याबद्दल मोठ्या आनदंाने देवाची स्तुती करू लागला.

38 ते म्हणाले, “प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवािदत असो!
स्वगार्त शांती आिण ऊध्वर्लोकी गौरव.” 39जमावातील काही परूशी
येशूला म्हणाले, “गुरुजी, आपल्या िशष्यांना गप्प राहण्यास सांगा.”
40 त्याने उत्तर िदले, “मी तुम्हास सांगतो, जर ते शांत बसतील तर हे
धोंडे ओरडतील.”

यरुशलयरुशलेेमम शहराकडशहराकडेे पाहपाहूूनन ययेेशूनशूनेे ककेेललेेलाला िवलापिवलाप

41तो जेव्हा जवळ आला व त्याने शहर पािहले, तेव्हा तो त्यासाठी
रडला आिण म्हणाला, 42 “कोणत्या गोष्टी तुला शांती देतील ते जर आज
तू जाणून घेतले असते तर! परतंु आता त्या तुझ्या नजरपेासून लपवून
ठेवण्यात आल्या आहेत. 43तुझ्यावर असे िदवस येतील की, तुझे शत्रू
तुझ्याभोवती कोट उभारतील. तुला वेढतील आिण सवर् बाजंूनी तुला
कोंडीत पकडतील. 44 ते तुला, तुझ्या मुलांना तुझ्या िंभतीच्या आत
धुळीस िमळवतील व दगडावर दगड राहू देणार नाही कारण तू देवाचा
तुझ्याकडे येण्याचा समय तू ओळखला नाही.”

ययेेशशू ूपरमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या भवनाचभवनाचेे शुिद्धकरणशुिद्धकरण करतोकरतो

45 येशूने परमेश्वराच्या भवनात प्रवेश केला व िवक्री करीत होते त्यांना
बाहेर घालवू लागला. 46आिण त्यांना म्हणाला, असे िलिहले आहे की,
“माझे घर प्राथर्नेचे घर होईल, पण तुम्ही ते लुटारुची गुहा केली आहे.”

47तो दररोज परमेश्वराच्या भवनात िशकवीत असे. मुख्य याजक
लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक, लोकांचे पुढारी त्यास ठार मारण्याचा
प्रयत्न करीत होते. 48पण तसे करण्यासाठी त्यांना काही मागर् सापडत
नव्हता कारण सवर् लोक त्याचे मन लावून ऐकत असत.

ययेेशूच्याशूच्या अिधकारािवषयीअिधकारािवषयी ससंशंयशय

एके िदवशी येशू परमेश्वराच्या भवनात लोकांस िशक्षण देत
असता व सुवातार् सांगत असता, मुख्य याजक लोक,
िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडीलजन एकत्र वर

त्याच्याकडे आले. 2 ते त्यास म्हणाले, “कोणत्या अिधकाराने तू या गोष्टी
करत आहेस हे आम्हास सांग, तुला हा अिधकार कोणी िदला?” 3 तेव्हा
त्याने त्यांना उत्तर िदले, “मीसुद्धा तुम्हास एक प्रश्न िवचारतो, तुम्ही मला
सांगा. 4योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्पासून होता की मनुष्यापासून होता?”
5 त्यांनी आपसात चचार् केली आिण एकमेकांना म्हणाले, “जर आपण
स्वगार्पासून म्हणावे, तर तो म्हणेल, ‘तर मग तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास का
ठेवला नाही?’ 6पण जर आपण मनुष्यांकडून म्हणावे, तर सवर् लोक
आपणास दगडमार करतील कारण त्यांची खात्री आहे की, योहान हा एक
संदेष्टा होता.” 7 म्हणून, “तो कोणापासून होता हे आम्हास माहीत नाही.”
असे त्यांनी त्यास उत्तर िदले. 8मग येशू त्यास म्हणाला, “मग मीही या
गोष्टी कोणत्या अिधकाराने करतो हे मीसुद्धा तुम्हास सांगणार नाही.”

द्राक्षमळ्याचाद्राक्षमळ्याचा दृष्टांतदृष्टांत

9मग तो लोकांस हा दाखला सांगू लागला, “एका मनुष्याने द्राक्षमळा
लावला व तो काही शेतकऱ्यांना मोलाने देऊन बऱ्याच िदवसांसाठी
दरूदेशी गेला. 10हगंामाच्या वेळी त्याने नोकराला शेतकऱ्यांकडे पाठवले.
यासाठी की, त्यांनी द्राक्षमळ्यातील काही फळे द्यािवत. पण शेतकऱ्यांनी
त्या नोकराला मारले व िरकाम्या हाताने परत पाठवले. 11नतंर त्याने
दसुऱ्या नोकराला पाठवले, पण त्यालासुद्धा त्यांनी मारले. त्या नोकराला
त्यांनी लज्जास्पद वागणूक िदली आिण िरकाम्या हाताने परत पाठवले.
12 तेव्हा त्याने ितसऱ्या नोकराला पाठवले. पण त्यालाही त्यांनी जखमी
करून बाहेर फेकून िदले. 13द्राक्षमळ्याचा मालक म्हणाला, ‘मी काय
करू? मी माझा स्वतःचा िप्रय पुत्र पाठवतो. कदािचत ते त्यास मान
देतील.’ 14पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी मुलाला पािहले, तेव्हा त्यांनी
आपसात चचार् केली आिण म्हणाले, ‘हा तर वारस आहे, आपण त्यास
ठार मारू, म्हणजे वतन आपले होईल.’ 15 त्यांनी त्यास द्राक्षमळ्याच्या
बाहेर फेकले व ठार मारले. तर मग द्राक्षमळ्याचा मालक काय करील?
16तो येईल आिण त्या शेतकऱ्यांना ठार मारील व तो द्राक्षमळा
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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.

18जो कोणी त्याच्यावर पडेल त्याचे तुकडे होतील परतंु ज्या कोणावर
तो पडेल त्याचा चुराडा होईल.”

करकर ददेेण्याबाबतण्याबाबत प्रश्नप्रश्न
19 िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण मुख्य याजक लोक यांनी त्याचवेळी

त्यास अटक करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना लोकांची भीती वाटत
होती. त्यांना त्यास अटक करायचे होते, कारण त्यांना माहीत होते की,
हा दाखला त्याने त्यांनाच उद्देशून सांिगतला होता. 20 तेव्हा त्यांनी
त्याच्यावर पाळत ठेवली आिण त्यास बोलण्यांत धरून राज्यपालाच्या
आिण अिधकाराच्या अधीन करावे म्हणून आपण प्रामािणक धािर्मक
आहोत असे भासिवणार ेहेर पाठवले. 21 म्हणून त्या हेरांनी त्यास प्रश्न
िवचारला. ते म्हणाले, “गुरुजी, आम्हास माहीत आहे की, जे योग्य ते
तुम्ही बोलता व िशकिवता आिण तुम्ही पक्षपात करीत नाही. तर सत्याने
देवाचा मागर् िशकिवता. 22आम्ही कैसराला कर द्यावा हे योग्य आहे
िंकवा नाही?” 23 ते धूतर्पणे आपल्याला फसवू पाहत आहेत याची
येशूला कल्पना होती. म्हणून तो त्यांना म्हणाला, “मला एक नाणे
दाखवा. 24यावर कोणाची प्रितमा व लेख आहे?” ते म्हणाले,
“कैसराचा.” 25 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “कैसराचे ते कैसराला आिण
देवाचे ते देवाला द्या.” 26 तेव्हा लोकांसमोर तो जे काही बोलला त्यामध्ये
त्यास धरणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्याच्या उत्तराने ते आश्चयर्चिकत
झाले आिण िनरुत्तर झाले.

पुनरुत्थानिवषयकपुनरुत्थानिवषयक प्रश्नप्रश्न
27मग पुनरुत्थान नाही असे म्हणणार ेकाही सदकूी त्याच्याकडे

आले. त्यांनी त्यास प्रश्न िवचारला. ते म्हणाले, 28 “गुरुजी मोशेने
आमच्यासाठी िलहून ठेवले आहे की जर एखाद्याचा भाऊ मरण पावला
व त्या भावाला पत्नी आहे पण मूल नाही, तर त्याच्या भावाने त्या
िवधवेशी लग्न करावे आिण भावासाठी त्यास मुले व्हावीत. 29सात भाऊ
होते. पिहल्या भावाने लग्न केले व तो मूल न होता मरण पावला. 30नतंर
दसुऱ्या भावाने ितच्याशी लग्न केले. 31नतंर ितसऱ्याने ितच्याशी लग्न
केले. सातही भावांबरोबर तीच गोष्ट घडली. कोणालाही मुले न होता ते
मरण पावले. 32नतंर ती स्त्रीही मरण पावली. 33तर मग पुनरुत्थानाच्या
वेळी ती कोणाची पत्नी होईल? कारण त्या सातांनीही ितच्याबरोबर लग्न
केले होते.” 34 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “या यगुातले लोक लग्न करून
घेतात व लग्न करून देतात. 35परतंु जे लोक त्या येणाऱ्या यगुामध्ये व
मृतांच्या पुनरुत्थानामध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र ठरतील, ते लग्न करून
घेणार नाहीत आिण लग्न करून देणार नाहीत 36आिण ते मरणार
नाहीत, कारण ते देवदतूासारखे आहेत. ते पुनरुत्थानाचे पुत्र
असल्यामुळे ते देवाचे पुत्रही आहेत. 37जळत्या झुडुपािवषयी मोशेने
िलिहले, तेव्हा त्याने परमेश्वरास ‘अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण
याकोबाचा देव’ असे म्हणले व मरण पावलेलेसुद्धा उठवले जातात हे
दाखवून िदले. 38 देव मरण पावलेल्यांचा नाही तर िजवंतांचा देव आहे.
सवर् लोक जे त्याचे आहेत ते िजवंत आहेत.” 39 तेव्हा काही
िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणाले, “गुरुजी, उत्तम बोललात.” 40मग त्यास
आणखी प्रश्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

िख्रस्तिख्रस्त दावीदाचादावीदाचा पुत्रपुत्र आहआहेे कायकाय?
41परतंु तो त्यांना म्हणाला, “िख्रस्त दावीदाचा पुत्र आहे असे ते कसे

म्हणतात? 42कारण दावीद स्वतः स्तोत्राच्या पुस्तकात म्हणतो,
‘परमेश्वराने माझ्या प्रभूला सांिगतले,
43मी तुझ्या शत्रूला तुझ्या पादासन करीत नाही तोपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बस,’

44अशा रीितने दावीद त्यास प्रभू म्हणतो, तर मग िख्रस्त दावीदाचा पुत्र
कसा?”

शास्त्रासशास्त्रासंबंधानबधानेे िदलिदलेेलाला इशाराइशारा

45सवर् लोक हे ऐकत असतांना तो िशष्यांना म्हणाला,
46 “िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांिवषयी सावध असा, त्यांना लांब झगे घालून
िफरणे आवडते, 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 मनुष्यांना अत्यतं वाईट
िशक्षा होईल.”

िवधविवधवेेचचेे दोनदोन पपैसैसेे

येशूने दृिष्ट वर करून श्रीमतं लोकांस दानपेटीत दान
टाकतांना पाहीले. 2 त्याने एका गरीब िवधवेलाही तांब्याची
दोन नाणी म्हणजे एक दमडी टाकताना पािहले. 3 तेव्हा तो

म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेसांगतो, या गरीब िवधवेने इतर सवार्ंपेक्षा
अिधक टाकले. 4कारण या सवार्ंनी आपल्या भरपूर संपत्तीमधून काही
भाग दान म्हणून टाकले. परतंु िहने गरीब असूनही आपल्या
उपजीिवकेतील सवर्च टाकले.”

यरुशलयरुशलेेमम शहराचाशहराचा िवध्विवध्वंसंस वव ययुगुाचीगाची समाप्तीसमाप्ती यािवषयीयािवषयी ययेेशूचशूचेे भिवष्यभिवष्य

5 िशष्यातील काहीजण परमेश्वराच्या भवनािवषयी असे बोलत होते
की, “ते संुदर दगडांनी आिण अपर्णांनी सुशोिभत केले आहे.” येशू
म्हणाला, 6 “असे िदवस येतील की, हे जे तुम्ही पाहता त्यांतून जो पाडून
टाकला जाणार नाही असा दगडावर दगड येथे राहणार नाही.” 7 त्यांनी
त्यास प्रश्न िवचारला, “गुरुजी या गोष्टी केव्हा घडतील? व या गोष्टी
घडणार आहेत यासंबधंी कोणते िचन्ह असेल?” 8 येशू म्हणाला,
“तुम्हास 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.” 10मग तो त्यांना म्हणाला,
“एक राष्ट्र  दसुऱ्या राष्ट्र ावर उठेल, एक राज्य दसुऱ्या राज्यावर उठेल.
11मोठे भूकंप होतील, दषु्काळ पडतील आिण वेगवेगळ्या िठकाणी पीडा
उद्भवतील, िभतीदायक घटना घडतील आिण आकाशात मोठी िचन्हे
घडतील. 12परतंु हे सवर् होण्यापूवीर् ते तुमच्यावर हात टाकतील आिण
तुमचा छळ करतील. चौकशीसाठी ते तुम्हास सभास्थानासमोर उभे
करतील आिण तुरंुगात टाकतील. माझ्या नावासाठी ते तुम्हास राजे व
राज्यपाल यांच्यासमोर नेतील. 13यामुळे तुम्हास माझ्यािवषयी साक्ष
देण्याची संधी िमळेल. 14 तेव्हा उत्तर कसे द्यावे यािवषयी आधीच िवचार
करायचा नाही अशी मनाची तयारी करा, 15कारण मी तुम्हास असे शब्द
व अशी बुद्धी देईन की ज्यामुळे त्यांना तुमचा िवरोध करायला िंकवा
तुमच्यािवरुध्द बोलायला मुळीच जमणार नाही. 16परतंु आईवडील,
भाऊ, नातेवाईक आिण िमत्र तुमचा िवश्वासघात करतील आिण
तुम्हापकैी काही जणांना ठार मारतील. 17माझ्या नावामुळे सवर्जण
तुमचा व्देष करतील. 18परतंु तुमच्या डोक्यावरील एक केसही नाहीसा
होणार नाही. 19तुम्ही आपल्या धीराने आपले जीव िमळवून घ्याल.

20तुम्ही जेव्हा यरुशलेम शहरास सनै्यानी वेढा घातलेला पाहाल,
तेव्हा तुम्हास कळून येईल की, ितचा नाश होण्याची वेळ आली आहे.
21 जे यहूदीया प्रांतात आहेत त्यांनी डोंगरांमध्ये पळून गेले पािहजे. जे
रानात आहेत त्यांनी शहरात जाऊ नये. 22ज्या सवर् गोष्टी िलिहलेल्या
आहेत त्या पूणर् होण्यासाठी हे िशके्षचे िदवस आहेत. 23 त्यािदवसात
ज्या गरोदर िस्त्रया आहेत व ज्या बाळाचे पोषण करणाऱ्या िस्त्रया आहेत,
त्यांच्यासाठी ते िकती भयकंर होईल. अशा िस्त्रयांची खरोखर ददुर्शा
होईल कारण देशावर मोठे संकट येईल आिण लोकांवर क्रोध येईल.
24 ते तरवारीच्या धारनेे पडतील आिण त्यांना कैद करून राष्ट्र ांत नेतील
आिण परराष्ट्र ीय लोकांचा काळ संपेपयर्ंत परराष्ट्र ीय यरुशलेम शहरास
पायाखाली तुडवतील.

25सूयर्, चंद्र, तार ेयांच्यात िचन्हे होतील, पृथ्वीवरील राष्ट्र े हतबल
होतील व समुद्राच्या गजर्णाऱ्या लाटांनी ते घाबरुन जातील. 26भीतीमुळे
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व जगावर कोसळणाऱ्या गोष्टींची वाट पाहण्याने मनुष्य मरणोन्मुख
होतील व आकाशातील बळे डळमळतील. 27नतंर ते मनुष्याच्या पुत्राला
सामथ्यार्ने आिण वभैवाने ढगांत येताना पाहतील. 28परतंु या गोष्टी
घडण्यास आरभं होईल, तेव्हा सरळ उभे राहा आिण तुमचे डोके वर
करा, कारण तुमच्या सुटकेची वेळ जवळ येत आहे.”

जागृतीचीजागृतीची आवश्यकताआवश्यकता

29नतंर त्याने त्यास एक दाखला सांिगतला, अिंजराचे झाड व इतर
दसुऱ्या 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. 32मी तुम्हास खर ेसांगतो की, या सवर् गोष्टी घडून येईपयर्ंत
ही िपढी नाहीशी होणार नाही. 33आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतील पण
माझी वचने मुळीच नाहीशी होणार नाही.

34परतंु तुम्ही स्वतःला सांभाळा, दारुबाजी आिण अधाशीपणा व या
हल्लीच्या जीवनासंबधंीच्या िंचता यांनी तुमची अतंःकरणे भारावून जाऊ
नये, तो िदवस पाशासारखा अकस्मात तुमच्यावर येईल. 35खरोखर, तो
पृथ्वीवर असणाऱ्या सवर् लोकांवर येईल. 36यास्तव तुम्ही या सवर्
होणाऱ्या गोष्टी चुकवायला व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहायला सबळ
असावे म्हणून सवर् प्रसंगी प्राथर्ना करीत जागे राहा.

37प्रत्येक िदवशी तो परमेश्वराच्या भवनात िशक्षण देत असे आिण
रात्री मात्र तो जतैूनाचा डोंगर म्हटलेल्या टेकडीवर राहत असे. 38सवर्
लोक भवनात जाण्यासाठी व त्याचे ऐकण्यासाठी पहाटेस उठून
त्याच्याकडे येत असत.

यहयहूूदानदानेे ककेेललेेलाला िवश्वासघातिवश्वासघात

नतंर बेखमीर भाकरीचा सण ज्याला वल्हांडण म्हणतात, तो
जवळ आला. 2मुख्य याजक लोक आिण िनयमशास्त्राचे
िशक्षक, येशूला कसे मारता येईल या बाबतीत चचार् करीत

होते कारण त्यांना लोकांची भीती वाटत होती.
3 तेव्हा बारा प्रेिषतांपकैी एकात, म्हणजे यहूदात इस्कयोर्तामध्ये

सतैान िशरला. 4यहूदा मुख्य याजक लोक व परमेश्वराच्या भवनाचे
अिधकारी यांच्याकडे गेला आिण त्यांच्या हाती येशूला कसे धरुन देता
येईल यािवषयीची बोलणी केली. 5 त्यांना फार आनदं झाला व त्यांनी
त्यास पसेै देण्याचे मान्य केले. 6 म्हणून त्याने संमती दशर्िवली आिण तो
येशूला गदीर् नसेल तेव्हा धरुन त्यांच्या हाती देण्याची संधी शोधू लागला.

शशेेवटल्यावटल्या भोजनाचीभोजनाची तयारीतयारी

7 बेखमीर भाकरीचा सण, ज्या िदवशी वल्हांडणाचे कोकरु मारावयाचे
तो िदवस आला. 8 तेव्हा त्याने पेत्र व योहान यांना सांगून पाठवले की,
“जा आिण आपणासाठी वल्हांडण सणाचे भोजन तयार करा म्हणजे
आपण ते खाऊ.” 9 पेत्र व योहान येशूला म्हणाले, “आम्ही त्याची तयारी
कोठे करावी अशी तुमची इच्छा आहे?” 10तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
नगरात प्रवेश कराल तेव्हा पाण्याचे भांडे घेऊन जाणारा एक मनुष्य
तुम्हास भेटेल. तो ज्या घरात जाईल तेथे जा. 11आिण त्या
घरमालकास सांगा, ‘गुरुजींनी तुम्हास िवचारले आहे की, माझ्या
िशष्यांसह वल्हांडण सणाचे भोजन करता येईल ती पाहुण्यांची खोली
कोठे आहे?’ 12तो मनुष्य तुम्हास 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.

शशेेवटलवटलेे भोजनभोजन

14 वेळ झाली तेव्हा येशू त्याच्या प्रेिषतांसह भोजनास बसला. 15तो
त्यांना म्हणाला, “मी दःुख भोगण्यापूवीर् तुमच्याबरोबर वल्हांडण सणाचे
भोजन घ्यावे अशी माझी फार इच्छा होती. 16कारण मी तुम्हास सांगतो
की, देवाच्या राज्यात हे पिरपूणर् होईपयर्ंत मी पुन्हा हे भोजन करणार
नाही.” 17नतंर येशूने पेला घेऊन व उपकारस्तुती करून तो म्हणाला,

“हा घ्या आिण आपसात याची वाटणी करा. 18कारण मी तुम्हास
सांगतो की, देवाचे राज्य येईपयर्ंत यापुढे मी द्राक्षारस घेणार नाही.”
19नतंर त्याने भाकर घेऊन व उपकारस्तुती करून ती मोडली आिण
त्यांना देऊन म्हटले, “हे माझे शरीर आहे जे तुम्हासाठी िदले जात 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. 21परतंु पाहा! माझा
िवश्वासघात करणाऱ्याचा हात माझ्याबरोबरच मेजावर आहे. 22कारण
मनुष्याचा पुत्र ठरल्याप्रमाणे जातो खरा पण ज्याच्या हातून तो धरून
िदला जातो त्या मनुष्याची केवढी ददुर्शा होणार.” 23आिण ते
आपापसात एकमेकाला प्रश्न िवचारु लागले, “हे करणारा आपणापकैी
कोण असावा?”

खराखरा मोठमोठेेपणापणा

24तसेच, त्यांच्यामध्ये अशासंबधंी वाद िनमार्ण झाला की,
त्यांच्यामध्ये सवार्ंत मोठा कोण आहे. 25 तेव्हा त्याने त्यांना म्हटले,
“परराष्ट्र ीयांचे राजे त्यांच्यावर प्रभूत्व करतात आिण जे त्यांच्यावर
अिधकार गाजवतात त्यांना ते परोपकारी असे वाटतात. 26परतंु 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 तुम्हामध्ये सेवा करणाऱ्यासारखा आहे. 28परतंु माझ्या
परीके्षमध्ये माझ्या पाठीशी उभे रािहलेले असे तुम्हीच आहात.
29ज्याप्रमाणे 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.

पपेेत्रत्र आपणांसआपणांस नाकारीलनाकारील हहेे ययेेशशू ूआधीचआधीच सांगूनसांगून ठठेेवतोवतो

31 िशमोना, िशमोना, ऐक! सतैानाने तुम्हास गव्हासारखे चाळावे
म्हणून मािगतले आहे. 32परतंु िशमोना, तुझा िवश्वास ढळू नये, म्हणून
मी तुझ्यासाठी प्राथर्ना केली आहे आिण तू पुन्हा माझ्याकडे वळलास
म्हणजे तुझ्या भावांस िस्थर कर.” 33परतंु िशमोन पेत्र त्यास म्हणाला,
“प्रभू, मी तुझ्याबरोबर तुरंुगात जाण्यासाठी व मरण्यासाठी तयार आहे.”
34पण येशू म्हणाला, “पेत्रा, मी तुला सांगतो, तू मला ओळखतोस हे
तीन वेळा नाकारशील तोपयर्ंत आज कोंबडा आरवणार नाही.”

35 येशू िशष्यांना म्हणाला, “जेव्हा मी तुम्हास थलैी, िपशवी व
वहाणांिशवाय पाठवले, तेव्हा तुम्हास काही कमी पडले का?” ते म्हणाले,
“काहीही नाही.” 36तो त्यांना म्हणाला, “पण आता, ज्याच्याजवळ थलैी
आहे त्याने ती घ्यावी व त्याने िपशवीसुद्धा घ्यावी आिण ज्याच्याजवळ
तलवार नाही त्याने आपला झगा िवकावा आिण ती िवकत घ्यावी. 37मी
तुम्हास सांगतो, तो अपराध्यांत गणलेला होता, असा जो शास्त्रलेख आहे
तो माझ्याठायी पूणर् झाला पािहजे कारण माझ्या िवषयीच्या गोष्टी पूणर्
होत आहेत.” 38 ते म्हणाले, “प्रभू, पहा, येथे दोन तरवारी आहेत.” तो
त्यांना म्हणाला, “तेवढे पुर!े”

गगेेथशथशेेमानमानेे बागबागेेतत ययेेशशूू
39मग तो िनघून आपल्या रीतीप्रमाणे जतैूनाच्या डोंगराकडे गेला व

िशष्यही त्याच्या मागोमाग गेले. 40 तेव्हा त्यािठकाणी आल्यावर त्याने
त्यांना म्हटले, “तुम्ही परीके्षत पडू नये म्हणून प्राथर्ना करा.” 41तो
त्यांच्यापासून दगडाच्या टप्प्याइतका दरू गेल्यानतंर त्याने गुडघे टेकले
आिण अशी प्राथर्ना केली, 42 “िपत्या, जर तुझी इच्छा असेल तर हा
प्याला माझ्यापासून दरू कर. तरी माझ्या इच्छेप्रमाणे नाही तर तुझ्या
इच्छेप्रमाणे होऊ दे.” 43स्वगार्तून एक देवदतू आला व तो त्यास
सामथ्यर् देत रािहला 44द:ुखाने ग्रासलेला असतांना त्याने अिधक
कळकळीने प्राथर्ना केली आिण त्याचा घाम रक्ताच्या थेंबासारखा
जिमनीवर पडत होता. 45आिण जेव्हा प्राथर्ना करून तो उठला आिण
िशष्यांकडे आला तो पहा ते िखन्न झाल्यामुळे झोपी गेलेले त्यास
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आढळले. 46तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का झोपत आहात? उठा आिण
परीके्षत पडू नये म्हणून प्राथर्ना करा.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक

47तो बोलत असतांनाच लोकांचा जमाव आला व बारा िशष्यातील
यहूदा इस्कयोर्त म्हटलेला एकजण त्यांच्यापुढे चालत होता. येशूचे चंुबन
घेण्यासाठी तो त्याच्याजवळ आला. 48परतंु येशू त्यास म्हणाला,
“यहूदा, चंुबन घेऊन मनुष्याच्या पुत्राचा िवश्वासघात करतोस काय?”
49 त्याच्याभोवती जे होते ते काय होणार हे ओळखून त्यास म्हणाले,
“प्रभू, आम्ही तलवार चालवावी काय?” 50 त्यांच्यापकैी एकाने
महायाजकाच्या नोकरावर वार केला आिण त्याचा उजवा कान कापला.
51 येशूने उत्तर िदले, “हे पुरसेे असू द्या.” आिण त्याने त्याच्या कानाला
स्पशर् केला व त्यास बर ेकेले. 52नतंर येशू मुख्य याजक लोक,
परमेश्वराच्या भवनाचे मुख्य अिधकारी आिण वडील जे त्याच्यावर चालून
आले होते, त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तलवारी आिण सोटे घेऊन माझ्यावर
चालून आलात, जसा काय मी लुटारु आहे. 53मी तर तुम्हाबरोबर
दररोज परमेश्वराच्या भवनात असे आिण तुम्ही माझ्यावर हात टाकला
नाही. परतंु ही तुमची वेळ आिण अधंाराची सत्ता आहे.”

पपेेत्रत्र ययेेशूलाशूला नाकारतोनाकारतो

54 त्यांनी त्यास अटक केली व ते त्यास महायाजकाच्या घरी घेऊन
गेले. पेत्र दरुून त्यांच्यामागे चालला. 55 त्यांनी अगंणाच्या मध्यभागी
िवस्तव पेटिवला आिण त्याच्याभोवती बसले व पेत्रही त्यांच्यात बसला.
56 तेव्हा कोणाएका दासीने तेथे त्यास िवस्तवाच्या उजेडात बसलेले
पािहले. ितने त्याच्याकडे िनरखून पािहले आिण ती म्हणाली, “हा
मनुष्यही त्याच्याबरोबर होता.” 57 पेत्र ते नाकारुन म्हणाला, “बाई, मी
त्यास ओळखत नाही.” 58थोड्या वेळानतंर दसुऱ्या मनुष्याने त्यास
पािहले आिण म्हणाला, “तू सुद्धा त्यांच्यापकैी एक आहेस!” पण पेत्र
म्हणाला, “गृहस्था, मी नाही!” 59नतंर सुमार ेएक तास झाल्यावर
आणखी एकजण ठामपणे म्हणाला, “खात्रीने हा मनुष्यसुद्धा
त्याच्याबरोबर होता, कारण हा गालील प्रांताचा आहे.” 60परतंु पेत्र
म्हणाला, “गृहस्था तू काय बोलतोस ते मला कळत नाही!” तो बोलत
असतांना त्याच क्षणी कोंबडा आरवला. 61आिण प्रभूने वळून पेत्राकडे
पािहले तेव्हा पेत्राला प्रभूने उच्चािरलेले वाक्य आठवले, “आज कोंबडा
आरवण्यापूवीर् तू तीन वेळा मला नाकारशील,” असे सांिगतलेले त्यास
आठवले. 62मग तो बाहेर जाऊन मोठ्या दःुखाने रडला.

63 येशूवर पहारा देणाऱ्या लोकांनी त्याचा उपहास करायला व त्यास
मारायला सुरुवात केली. 64 त्यांनी त्याचे डोळे बांधले व त्यास प्रश्न
िवचारु लागले. ते म्हणाले, “ओळख बघू! तुला कोणी मारले?” 65आिण
ते त्याची िंनदा करण्यासाठी आणखी पुष्कळ काही बोलले.

मुख्यमुख्य याजकांपुढयाजकांपुढेे ययेेशशूू
66 िदवस उगवला तेव्हा वडील लोकांची म्हणजे त्यामध्ये दोन्ही

प्रकारचे लोक, मुख्य याजक लोक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांची सभा
भरली आिण ते त्यास त्यांच्या सभेत घेऊन गेले. 67 ते म्हणाले, “जर तू
िख्रस्त आहेस तर आम्हास सांग” येशू त्यांना म्हणाला, जरी “मी तुम्हास
सांिगतले तरी तुम्ही माझ्यावर िवश्वास ठेवणार नाही. 68आिण जरी मी
तुम्हास प्रश्न िवचारला तरी तुम्ही उत्तर देणार नाही. 69पण आतापासून
मनुष्याचा पुत्र सवर्समथर् देवाच्या उजवीकडे बसलेला असेल.” 70 ते सवर्
म्हणाले, तर मग तू देवाचा पुत्र आहेस काय? त्याने त्यांना उत्तर िदले,
“तुम्ही म्हणता की, मी आहे.” 71मग ते म्हणाले, “आता आपल्याला
आणखी साक्षीची काय गरज आहे? आपण स्वतः त्याच्या तोंडचे शब्द
ऐकले आहेत.”

रोमीरोमी सुभसुभेेदारदार िपलातिपलात याच्यापुढयाच्यापुढेे ययेेशशूू

मग त्यांचा सवर् समुदाय उठला व त्यांनी येशूला िपलाताकडे
नेले. 2व ते त्याच्यावर आरोप करू लागले. ते म्हणाले,
“आम्ही या मनुष्यास लोकांची िदशाभूल करताना पकडले.

तो कैसराला कर देण्यासाठी िवरोध करतो आिण म्हणतो की, तो स्वतः
िख्रस्त, एक राजा आहे.” 3मग िपलाताने येशूला िवचारले, तू यहूद्यांचा
राजा आहेस काय? येशू म्हणाला, “आपण म्हणता तसेच.” 4मग िपलात
मुख्य याजकांना आिण जमावाला म्हणाला, या मनुष्यावर दोष ठेवण्यास
मला काही कारण आढळत नाही. 5पण त्यांनी आग्रह धरला. ते
म्हणाले, “यहूदीया प्रांतातील सवर् लोकांस तो आपल्या िशकवणीने
िचथािवत आहे, त्याने गालील प्रांतापासून सुरुवात केली आिण येथपयर्ंत
आला आहे.”

हहेेरोदरोद पुढपुढेे ययेेशशूू
6 िपलाताने हे ऐकले, तेव्हा त्याने िवचारले की, “हा मनुष्य गालील

प्रांताचा आहे काय?” 7 जेव्हा त्यास समजले की, येशू हेरोदाच्या
अिधकाराखाली येतो, तेव्हा त्याने त्यास हेरोदाकडे पाठवले. तो
त्यािदवसात यरुशलेम शहरामध्येच होता. 8 हेरोदाने येशूला पािहले
तेव्हा त्यास फार आनदं झाला, कारण त्याने त्याजिवषयी ऐकले होते व
त्यास असे वाटत होते की, तो एखादा चमत्कार करील व आपल्याला तो
बघायला िमळेल अशी आशा त्यास होती. 9 त्याने येशूला अनेक प्रश्न
िवचारले, पण येशूने त्यास उत्तर िदले नाही. 10मुख्य याजक लोक
आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक तेथे उभे राहून त्याच्यािवरुध्द जोरदारपणे
आरोप करीत होते. 11 हेरोदाने त्याच्या िशपायांसह येशूला अपमानास्पद
वागणूक िदली, त्याची थट्टा केली. त्यांनी त्याच्यावर एक तलम झगा
घातला व त्यास िपलाताकडे परत पाठवले. 12 त्याच िदवशी हेरोद
आिण िपलात एकमेकांचे िमत्र बनले त्यापुवीर् ते एकमेकांचे वरैी होते.

िपलातिपलात, बरब्बाबरब्बा वव ययेेशशूू
13 िपलाताने मुख्य याजक लोक, पुढारी आिण लोकांस एकत्र

बोलावले. 14 “हा मनुष्य लोकांस िफतवणारा म्हणून याला तुम्ही
माझ्याकडे आणले; आिण पहा, ज्या गोष्टींचा आरोप तुम्ही याच्यावर
ठेवता त्यासंबधंी मी तुमच्यासमक्ष चौकशी केल्यावर मला या मनुष्याकडे
काहीही दोष सापडला नाही. 15 हेरोदालाही आरोपािवषयी काहीही
आधार सापडला नाही कारण त्याने त्यास परत आमच्याकडे आणले
आहे. तुम्हीही पाहू शकता की, मरणाची िशक्षा देण्यास योग्य असे त्याने
काहीही केलेले नाही. 16 म्हणून मी याला फटके मारून सोडून देतो.”
17कारण त्यास त्या सणात त्यांच्याकिरता एकाला सोडावे लागत असे.

18पण ते सवर् एकत्र मोठ्याने ओरडले, “या मनुष्यास ठार करा! आिण
आम्हासाठी बरब्बाला सोडा!” 19बरब्बाने शहरात खळबळ माजवली
होती. त्याने काही लोकांस ठारही केले होते, त्यामुळे त्यास तुरंुगात
टाकले होते. 20मग िपलात येशूला सोडण्याची इच्छा धरून िफरून
त्यांच्याशी बोलला. 21पण ते ओरडतच रािहले, “त्याला वधस्तभंावर
िखळा, त्यास वधस्तभंावर िखळा!” 22 िपलात ितसऱ्यांदा त्यांना
म्हणाला, “का? या मनुष्याने असा कोणता गुन्हा केला आहे? मरणाची
िशक्षा देण्यायोग्य असे मला याच्यािवरुद्ध काहीही आढळले नाही.
यास्तव मी याला फटक्याची िशक्षा सांगून सोडून देतो.” 23पण याला
वधस्तभंावर िखळाच असा त्यांनी मोठ्याने ओरडून आग्रह चालिवला
आिण त्यांच्या ओरडण्याला यश आले. 24 तेव्हा िपलाताने त्यांच्या
मागण्याप्रमाणे व्हावे असे ठरवले. 25जो मनुष्य दगंा आिण खून यासाठी
तुरंुगात टाकला गेला होता व ज्याची त्यांनी मागणी केली होती त्यास
त्याने सोडून िदले. िपलाताने त्यांच्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी येशूला
त्यांच्या हाती िदले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळतातिखळतात

26 ते त्यास घेऊन जात असताना, कुरनेेकर िशमोन नावाचा कोणीएक
शेतावरून येत होता त्यांनी त्यास धरले व त्याने येशूच्या मागे चालून
वधस्तभं वाहावा म्हणून तो त्याच्यावर ठेवला. 27लोकांचा व िस्त्रयांचा
मोठा समुदाय त्याच्यामागे चालला, त्या िस्त्रया त्याच्यासाठी ऊर बडवून
शोक करीत होत्या. 28 येशू त्यांच्याकडे वळून म्हणाला, “यरुशलेमच्या
कन्यांनो, माझ्यासाठी रडू नका, तर आपल्या स्वतःसाठी आिण
आपल्या मुलांबाळांसाठी रडा. 29कारण असे िदवस येत आहेत, जेव्हा
लोक म्हणतील, धन्य त्या िस्त्रया ज्या वांझ आहेत आिण धन्य ती
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गभार्शये, ज्यांनी जन्मिदले नाहीत व धन्य ती स्तने, ज्यांनी कधी पाजले
नाही. 30 तेव्हा ‘ते पवर्तास म्हणतील, आम्हावर पडा आिण ते टेकड्यांस
म्हणतील. आम्हास झाका’ 31ओल्या झाडाला असे करतात तर
वाळलेल्यांचे काय?”

32आिण दसुर ेदोघे जण अपराधी होते त्यांनाही त्यांनी त्याच्याबरोबर
िजवे मारण्यास नेले. 33आिण जेव्हा ते गुन्हेगारांसमवेत “कवटी”
म्हटलेल्या िठकाणी आले, तेथे त्यांनी त्यास व त्या अपराध्यांस, एकाला
त्याच्या उजवीकडे व एकाला डावीकडे असे वधस्तभंावर िखळले.
34नतंर येशू म्हणाला, “हे िपत्या, त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय
करतात हे त्यांना समजत नाही.” त्यांनी िचठ्ठ्या टाकून त्याचे कपडे
वाटून घेतले. 35लोक तेथे पाहात उभे होते आिण पुढारी थट्टा करून
म्हणाले, त्याने दसुऱ्यांना वाचवले, जर तो िख्रस्त, देवाचा िनवडलेला
असेल तर त्याने स्वतःला वाचवावे! 36 िशपायांनीही त्याची थट्टा केली.
ते त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास आंब िदली. 37आिण 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 त्याची िंनदा केली. तो म्हणाला,

तू िख्रस्त नाहीस काय? स्वतःला व आम्हासही वाचव! 40पण दसुऱ्या
गुन्हेगाराने त्यास दटावले आिण म्हणाला, “तुला देवाचे भय नाही का?
तुलाही तीच िशक्षा झाली आहे. 41पण आपली िशक्षा योग्य आहे कारण
आपण जे केले त्याचे योग्य फळ आपणास िमळत आहे. पण या मनुष्याने
काहीही अयोग्य केले नाही.” 42नतंर तो म्हणाला, “येशू, तू आपल्या
राज्यात येशील तेव्हा माझी आठवण कर.” 43 येशू त्यास म्हणाला, “मी
तुला खर ेसांगतो, आज तू मजबरोबर सुखलोकात असशील.”

ययेेशूचाशूचा मृत्यमृत्युु
44 त्यावेळी जवळ जवळ दपुारचे बारा वाजले होते आिण तीन

वाजेपयर्ंत सवर् प्रदेशावर अधंार पडला. त्यादरम्यान सूयर् प्रकाशला नाही.
45आिण परमेश्वराच्या भवनातील पडदा मधोमध फाटला आिण त्याचे
दोन भाग झाले. 46 येशू मोठ्या आवाजात ओरडला, “िपत्या, मी आपला
आत्मा तुझ्या हाती सोपवून देतो.” असे बोलून त्याने प्राण सोडून िदला.
47 जेव्हा रोमी शताधीपतीने 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. 49परतंु त्याच्या ओळखीचे सवर्जण हे
पाहण्यासाठी दरू उभे रािहले. त्यामध्ये गालील प्रांताहून त्याच्यामागे
आलेल्या िस्त्रयाही होत्या.

ययेेशूचीशूची उत्तरिक्रयाउत्तरिक्रया

50 तेथे योसेफ नावाचा एक मनुष्य होता. तो यहूदी सभेचा सभासद व
चांगला आिण नीितमान मनुष्य होता. 51 त्याने त्याच्या कामाला व
िवचारला संमती िदली नव्हती. तो यहूदीया प्रांतातील अिरमथाई
नगराचा होता. तो देवाच्या राज्याची वाट पाहत होता. 52हा 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 कोणालाही ठेवले नव्हते. 54तो तयारीचा िदवस होता आिण
शब्बाथ सुरु होणार होता. 55गालील प्रांताहून येशूबरोबर आलेल्या
िस्त्रया योसेफाच्या मागे गेल्या. त्यांनी ती कबर व ितच्यामध्ये ते शरीर
कसे ठेवले ते पािहले. 56नतंर त्या घरी गेल्या व त्यांनी सुगधंी मसाले
आिण लेप तयार केला. शब्बाथ िदवशी त्यांनी आजे्ञप्रमाणे िवसावा
घेतला.

प्रभूप्रभ ूययेेशूचशूचेे पुनरुत्थानपुनरुत्थान

आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी त्या िस्त्रया अगदी पहाटेस
कबरकेडे आल्या आिण त्यांनी स्वतः तयार केलेले सुगधंी
मसाले आणले. 2 त्यांना धोंड कबरवेरुन लोटलेला

आढळला. 3 त्या आत गेल्या, परतंु त्यांना प्रभू येशूचे शरीर सापडले
नाही. 4यामुळे त्या अवाक झाल्या असतानाच, अचानक लखलखीत

कपडे घातलेले दोन पुरूष त्यांच्या बाजूला उभे रािहले. 5 तेव्हा अितशय
भयभीत होऊन त्यांनी आपले चेहर ेजिमनीकडे केली असता ते त्यांना
म्हणाले, जो िजवंत आहे त्याचा शोध तुम्ही मरण पावलेल्यांमध्ये का
करता? 6तो येथे नाही; तो उठला आहे! तो गालील प्रांतात असताना
त्याने तुम्हास काय सांिगतले याची आठवण करा. 7 ते असे की,
मनुष्याच्या पुत्राला धरुन पापी लोकांच्या हाती द्यावे, त्यास वधस्तभंावर
िखळावे आिण ितसऱ्या िदवशी त्याने उठावे. 8नतंर िस्त्रयांना येशूच्या
शब्दाची आठवण झाली. 9 त्या कबरपेासून परतल्या आिण त्यांनी या
सवर् गोष्टींचे वतर्मान अकरा प्रेिषतांना व इतर सवार्ंना सांिगतले. 10 त्या
िस्त्रया मग्दालीया नगराची मरीया, योहान्ना आिण याकोबाची आई मरीया
या होत्या. त्या आिण इतर िस्त्रयांसुद्धा ज्या त्यांच्याबरोबर होत्या,
प्रेिषतांना या गोष्टी सांगत होत्या. 11पण प्रेिषतांना त्यांचे सांगणे
मूखर्पणाचे वाटले आिण त्यांनी त्यांच्यावर िवश्वास ठेवला नाही. 12पण
पेत्र उठला आिण कबरकेडे पळाला. त्याने खाली वाकून पािहले पण
त्यास तागाच्या गंुडाळण्याच्या वस्त्रािशवाय काही आढळले नाही. जे
घडले त्यािवषयी तो स्वतःशीच आश्चयर् करीत दरू गेला.

अम्माऊसअम्माऊस गावाच्यागावाच्या रस्त्यावररस्त्यावर ययेेशूचशूचेे दोनदोन िशष्यांनािशष्यांना दशदशर्र्नन
13 त्याच िदवशी त्याच्यातील दोघे िशष्य यरुशलेम शहरापासून सुमारे

अकरा ि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. 16पण त्यांचे डोळे
त्यास 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 दःुखी
िदसले. 18 त्यांच्यातील एकजण ज्याचे नाव क्लयपा होते, तो त्यास
म्हणाला, “या िदवसांमध्ये घडलेल्या गोष्टी माहीत नसलेले असे
यरुशलेम शहरात राहणार ेतुम्ही एकटेच आहात काय?” 19 येशू त्यांना
म्हणाला, “तुमच्या मते कोणत्या गोष्टी?” ते त्यास म्हणाले, “नासरथेकर
येशूिवषयीच्या सवर् गोष्टी. हाच तो मनुष्य जो आपल्या कृत्यांनी आिण
शब्दांनी देवासमोर आिण मनुष्यांसमोर एक महान संदेष्टा झाला.
20आिण आम्ही चचार् करीत होतो की, कसे आमच्या मुख्य याजकांनी
आिण अिधकाऱ्यांनी त्यास मरणदडं भोगण्यासाठी स्वाधीन केले आिण
त्यांनी त्यास वधस्तभंी िखळले. 21आम्ही अशी आशा केली होती की,
तोच एक आहे जो इस्राएलाची मुक्तता करील आिण या सगळ्यािशवाय हे
सवर् घडून गेलेल्या गोष्टीला आज तीन िदवस झालेत. 22आिण आमच्या
पिरवारातील काही िस्त्रयांनी आम्हास आश्चयर्चिकत केले आहे. आज
अगदी पहाटे त्या कबरकेडे गेल्या, 23परतंु त्यांना त्याचे शरीर सापडले
नाही. त्यांनी येऊन आम्हास सांिगतले की, त्यांना देवदतूांचे दशर्न झाले
आिण देवदतूांनी सांिगतले की, तो िजवंत आहे. 24 तेव्हा आमच्यातील
काही कबरकेडे गेले आिण िस्त्रयांनी जसे सांिगतले होते, तसेच त्यांना
आढळले, पण त्यांनी त्यास पािहले नाही.” 25मग 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?” 27आिण म्हणून त्याने
मोशेपासून सुरुवात करून आिण सवर् संदेष्टयापयर्ंत सांगून, शास्त्रलेखात
त्याच्यािवषयी काय िलिहले आहे ते सवर् त्याने त्यांना स्पष्ट करून
सांिगतले. 28ज्या खेड्याकडे ते जात होते, त्याच्याजवळ ते आले आिण
येशूने असा बहाणा केला की, जणू काय तो पुढे जाणार आहे. 29परतंु
जास्त आग्रह करून ते म्हणाले, “आमच्याबरोबर राहा कारण संध्याकाळ
झालीच आहे आिण िदवसही मावळला आहे.” मग तो त्यांच्याबरोबर
रहावयास आत गेला. 30 जेव्हा तो त्यांच्याबरोबर 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 त्यास ओळखले. पण तो त्यांच्यातून अदृश्य
झाला. 32मग ते एकमेकांना म्हणू लागले, “तो वाटेवर आपणाशी बोलत
असताना व शास्त्रलेखाचा उलगडा करीत होता तेव्हा आपल्या
अतंःकरणाला आतल्या आत उकळी येत नव्हती काय?” 33मग ते
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लगेच उठले व यरुशलेम शहरास परत गेले. तेव्हा त्यांना अकरा प्रेिषत व
त्यांच्याबरोबर असलेले इतर एकत्र जमलेले आढळले. 34प्रेिषत आिण
इतरजण म्हणाले, “खरोखर प्रभू उठला आहे! आिण िशमोनाला िदसला
आहे.” 35नतंर त्या दोन िशष्यांनी वाटेत काय घडले ते त्यांना सांिगतले
आिण तो भाकर मोडत असताना त्यांनी त्यास कसे ओळखले ते
सांिगतले.

ययेेशूचशूचेे प्रेिषतांनाप्रेिषतांना दशदशर्र्नन
36 ते या गोष्टी त्यांना सांगत असतानाच येशू त्यांच्यामध्ये उभा

रािहला आिण त्यास म्हणाला, “तुम्हास शांती असो.” 37 ते दचकले
आिण भयभीत झाले. त्यांना असे वाटले की, ते भूत पाहत आहेत. 38तो
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही असे अस्वस्थ का झालात? तुमच्या मनात शकंा
का िनमार्ण झाल्या? 39माझे हात व पाय पाहा तुम्हास मी िदसतो तोच
मी आहे. मला स्पशर् करा आिण पाहा की, मला आहे तसे हाडमांस
भूताला नसते.” 40असे बोलून त्याने त्यास आपले हातपाय दाखवले.
तरीही त्यांच्या आनदंामुळे त्यांना ते खर ेवाटेना. 41तरी आनदंामुळे
िवश्वास न धरता आश्चयर्चिकत झाले तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “येथे
तुमच्याजवळ खाण्यासाठी काय आहे?” 42मग त्यांनी त्यास भाजलेला
माशाचा तुकडा िदला. 43 त्याने तो घेतला व त्यांच्यासमोर खाल्ला.

44तो त्यांना म्हणाला, “याच त्या गोष्टी ज्या मी तुम्हाबरोबर असताना
सांिगतल्या होत्या की, मोशेचे िनयमशास्त्र, संदेष्टे आिण स्तोत्रे यामध्ये
माझ्यािवषयी जे सांिगतले आहे ते सवर् पूणर् झालेच पािहजे.” 45नतंर
शास्त्रलेख समजण्यासाठी त्याने त्यांची मने उघडली. 46मग तो त्यांना
म्हणाला, “असे िलिहले आहे की, िख्रस्ताने दःुख भोगावे आिण मरण
पावलेल्यातून ितसऱ्या िदवशी उठावे, 47आिण यरुशलेम शहरापासून
आरभं करून सवर् राष्ट्र ास त्याच्या नावाने पश्चात्ताप व पापांची क्षमा
घोिषत करण्यात यावी. 48या गोष्टींचे तुम्ही साक्षी आहात. 49पाहा,
माझ्या िपत्याने देऊ केलेली देणगी मी तुमच्याकडे पाठवतो; तुम्ही
स्वगीर्य सामथ्यार्ने यकु्त व्हाल तोपयर्ंत या शहरात राहा,”

ययेेशूचशूचेे स्वगार्रोहणस्वगार्रोहण

50नतंर तो त्यांना बाहेर दरूवर बेथानीपयर्ंत घेऊन गेला आिण त्याने
हात वर करून आशीवार्द िदला. 51तो आशीवार्द देत असतानाच
तोपयर्ंत आकाशात घेतला गेला. 52नतंर त्यांनी त्याची उपासना केली व
ते मोठ्या आनदंाने यरुशलेम शहरास परतले. 53आिण ते परमेश्वराच्या
भवनात देवाचा धन्यवाद सतत करत रािहले.
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1

योहानयोहान

प्रस्तावनाप्रस्तावना

प्रारभंी शब्द होता, शब्द देवासह होता आिण शब्द देव होता.
2तोच प्रारभंी देवासह होता. 3सवर्काही त्याच्याद्वार ेझाले
आिण जे काही झाले ते त्याने केल्यावांचून झाले नाही.

4 त्याच्यामध्ये जीवन होते; आिण ते जीवन मनुष्यमात्राचा प्रकाश होते.
5तो प्रकाश अधंारात प्रकाशतो; तरी अधंाराने त्यास स्वीकारले नाही.

6 देवाकडून पाठिवलेला एक मनुष्य प्रकट झाला; त्याचे नाव योहान.
7तो साक्षीकरीता, त्या प्रकाशािवषयी साक्ष द्यावी म्हणून आला; यासाठी
की सवार्ंनी त्याच्याद्वार ेिवश्वास ठेवावा. 8योहान तो प्रकाश नव्हता, पण
त्या प्रकाशािवषयी साक्ष द्यावी म्हणून आला.

9जो खरा प्रकाश प्रत्येक मनुष्यास प्रकािशत करतो तो जगात येणार
होता. 10तो जगात होता व जग त्याच्याद्वार ेिनमार्ण झाले, तरी जगाने
त्यास ओळखले नाही. 11 जे त्याचे स्वतःचे त्यांच्याकडे तो आला, तरी
त्याच्या स्वकीयांनी त्याचा स्वीकार केला नाही. 12पण िजतक्यांनी
त्याचा स्वीकार केला, म्हणजे त्याच्या नावावर िवश्वास ठेवला,
िततक्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अिधकार िदला. 13 त्यांचा जन्म
रक्त िंकवा देहाची इच्छा िंकवा मनुष्याची इच्छा यापासून झाला नाही, तर
देवापासून झाला.

14शब्द देह झाला व त्याने आमच्यात वस्ती केली आिण आम्ही त्याचे
गौरव पाहीले, ते िपत्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे
असे कृपेने व सत्याने पिरपूणर् होते. 15योहान त्याच्यािवषयी साक्ष देतो
आिण मोठ्याने म्हणतो, “ज्याच्यािवषयी मी सांिगतले की, माझ्यामागून
जो येत आहे तो माझ्यासमोर झाला आहे, कारण तो माझ्या पूवीर् होता,
तो हाच आहे.” 16 त्याच्या पूणर्तेतून आपल्या सवार्ंना कृपेवर कृपा
िमळाली आहे. 17कारण िनयमशास्त्र मोशेच्याद्वार ेदेण्यात आले होते;
कृपा व सत्य ही येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेझाली. 18 देवाला कोणीही कधीिह
पािहले नाही. जो देवाचा एकुलता एक पुत्र िपत्याच्या उराशी असतो
त्याने त्यास प्रकट केले आहे.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानानयोहानानेे ययेेशूिवषयीशूिवषयी िदलिदलेेलीली साक्षसाक्ष
19आिण योहानाची साक्ष ही आहे; जेव्हा यहूदी अिधकाऱ्यांनी

यरुशलेम शहराहून याजक व लेवी यांना त्यास िवचारायला पाठवले की,
“तू कोण आहे?” 20 त्याने उघडपणे कबूल केले, नाकारले नाही, “मी
िख्रस्त नाही,” असे त्याने कबूल केले. 21 तेव्हा त्यांनी त्यास िवचारले,
“तर मग आपण कोण आहात? एिलया आहात का?” तो म्हणाला, “मी
नाही.” “आपण तो संदेष्टा आहात काय?” त्याने उत्तर िदले, “मी नाही.”
22यावरुन ते त्यास म्हणाले, “आपण कोण आहा? म्हणजे ज्यांनी
आम्हास पाठवले त्यांना आम्ही उत्तर देऊ. स्वतःिवषयी आपले काय
म्हणणे आहे?” 23तो म्हणाला, “यशया संदेष्ट्याने सांिगतल्याप्रमाणे
‘परमेश्वराचा मागर् नीट करा ज्याच्या वाट सरळ करा,
असे अरण्यात ओरडणाऱ्याची वाणी’ मी आहे.”

24आिण पाठिवलेली माणसे परूश्यांपकैी होती. 25आिण त्यांनी त्यास
प्रश्न करून म्हटले, “आपण जर िख्रस्त नाही िंकवा एिलया नाही िंकवा तो
संदेष्टािह नाही, तर आपण बािप्तस्मा का करता?” 26योहानाने त्यांना
उत्तर िदले, “मी पाण्याने बािप्तस्मा करतो, पण तुम्ही ज्याला ओळिखत
नाही असा एकजण तुम्हामध्ये उभा आहे. 27तो माझ्यामागून येणारा
आहे, त्याच्या वहाणांचा बदं सोडावयास मी योग्य नाही.” 28यादेर्नेच्या
पलीकडील बेथानीत योहान बािप्तस्मा करीत होता तेथे या गोष्टी घडल्या.

29दसुर्या िदवशी येशूला आपल्याकडे येताना पाहून योहान म्हणाला,
“हा पाहा, जगाचे पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा! 30ज्याच्यािवषयी
मी म्हणालो होतो की, ‘माझ्यामागून एकजण येत आहे तो माझ्या पुढचा
झाला आहे कारण तो माझ्या पूवीर् होता,’ तो हाच आहे. 31मी त्यास
ओळखत नव्हतो; तरी त्याने इस्राएलात प्रकट व्हावे म्हणून मी पाण्याने
बािप्तस्मा करीत आलो आहे.” 32योहानाने अशी साक्ष िदली की,
“आत्मा कबुतरासारखा आकाशातून उतरत असतांना आिण त्याच्यावर
िस्थर रािहलेला मी पािहला. 33मी तर त्यास ओळखत नव्हतो, तरी मी
पाण्याने बािप्तस्मा करावा म्हणून ज्याने मला पाठवले त्याने मला
सांिगतले की, ‘तू ज्या कोणावर आत्मा उतरत असतांना आिण िस्थर
रािहलेला पाहशील तोच पिवत्र आत्म्याने बािप्तस्मा करणारा आहे.’ 34मी
स्वतः पािहले आहे आिण साक्ष िदली आहे की, हा देवाचा पुत्र आहे.”

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानाचयोहानाचेे िशष्यिशष्य वव ययेेशशूू
35 त्यानतंर दसुर्या िदवशी योहान व त्याच्या िशष्यांतील दोघांसह

उभा असता; 36 येशूला जातांना न्याहाळून पाहून म्हणाला, “हा पाहा,
देवाचा कोकरा!” 37 त्याचे हे म्हणणे त्या दोघा िशष्यांनी ऐकले आिण ते
येशूच्या मागोमाग िनघाले. 38 तेव्हा येशू वळून त्यांना आपल्यामागे
येताना पाहून म्हणाला, “तुम्ही काय शोधीता?” ते त्यास म्हणाले, “रब्बी,
(म्हणजे गुरूजी) आपण कोठे राहता?” 39तो त्यांना म्हणाला, “या
म्हणजे पाहाल.” मग त्यांनी जाऊन तो कोठे राहतो ते बिघतले आिण ते
त्यािदवशी त्याच्या येथे रािहले; तेव्हा तो सुमार ेचार वाजले होते.
40योहानाचे बोलणे ऐकून त्याच्यामागे जे दोघे जण गेले, त्यांच्यापकैी
एक िशमोन पेत्राचा भाऊ अिंद्रया हा होता. 41 त्यास त्याचा सख्खा
भाऊ िशमोन पिहल्याने भेटला व त्यास म्हणाला, “आम्हास मसीहा
(म्हणजे िख्रस्त) सापडला आहे.” 42 त्याने त्यास येशूकडे आणले; येशूने
त्याच्याकडे न्याहाळून पाहून म्हटले, “तू योहानाचा पुत्र िशमोन आहेस.
तुला केफा (म्हणजे पेत्र िंकवा खडक) म्हणतील.” 43दसुर्या िदवशी
त्याने गालील प्रांतात जाण्याचा बेत केला; आिण तेव्हा िफिलप्प त्यास
भेटला; येशूने त्यास म्हटले, “माझ्यामागे ये.” 44आता, िफिलप्प
बेथसदैाचा, म्हणजे अिंद्रया व पेत्र यांच्या नगराचा होता. 45 िफिलप्पाला
नथनेल भेटल्यावर तो त्यास म्हणाला, “ज्याच्यािवषयी मोशेने
िनयमशास्त्रात िलिहले व तसेच संदेष्ट्यांनी िलिहले, तो म्हणजे
योसेफाचा पुत्र येशू नासरथेकर आम्हास सापडला आहे.” 46नथनेल
त्यास म्हणाला, “नासरथेमधून काहीतरी उत्तम िनघू शकेल काय?”
िफल्लीपाने त्यास म्हणाला, “येऊन पाहा.” 47नथनेल आपल्याकडे येत
आहे हे येशूने बिघतले व तो म्हणाला, “पाहा, हा खरा इस्राएली आहे,
याच्यात कपट नाही.” 48नथनेल त्यास म्हणाला, “आपणांला माझी
ओळख कोठली?” येशूने त्यास उत्तर िदले, “तुला िफल्लीपाने बोलावले
त्यापुवीर् तू अिंजराच्या झाडाखाली होतास तेव्हाच मी तुला बिघतले.”
49नथनेलाने उत्तर िदले, “रब्बी, आपण देवाचे पुत्र आहा, आपण
इस्राएलाचे राजे आहात.” 50 येशूने त्यास उत्तर देऊन म्हटले, “मी तुला
अिंजराच्या झाडाखाली पािहले असे तुला सांिगतले म्हणून तू िवश्वास
ठेवतोस काय? तू याच्यापेक्षा मोठ्या गोष्टी पाहशील.” 51आणखी तो
त्यास म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, तुम्ही यापुढे आकाश
उघडलेले आिण देवदतूांना चढताना व मनुष्याच्या पुत्रावर उतरत
असताना पहाल.”
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कानाकाना ययेेथीलथील लग्नलग्न

नतंर ितसर्या िदवशी गालील प्रांतातील काना नगरात एक लग्न
होते आिण येशूची आई तेथे होती. 2 येशूला व त्याच्या
िशष्यांनाही लग्नाचे आमत्रंण होते. 3मग द्राक्षारस संपला तेव्हा,

येशूची आई त्यास म्हणाली, “त्यांच्याजवळ द्राक्षारस नाही.” 4 येशू ितला
म्हणाला, “बाई, याच्याशी तुझा माझा काय संबधं आहे? माझी वेळ
अजून आली नाही.” 5 त्याची आई नोकरांना म्हणाली, “हा तुम्हास जे
काही सांगेल ते करा.” 6 तेथे पाण्याचे सहा दगडी रांजण, यहूद्यांच्या
शुद्धीकरणाच्या रीतीप्रमाणे ठेवलेले होते, त्यामध्ये दोन दोन, तीन तीन
मण पाणी मावेल असे ते होते. 7 येशू त्यांना म्हणाला, “रांजण पाण्याने
भरा.” आिण त्यांनी ते काठोकाठ भरले. 8मग त्याने नोकरांना सांिगतले,
“आता आता त्यातले काढून भोजनकारभार्याकडे घेऊन जा,” तेव्हा
त्यांनी ते नेले. 9द्राक्षारस बनलेले पाणी? भोजनकारभार्याने जेव्हा
चाखले आिण तो कुठला होता हे त्यास माहीत नव्हते, (पण ज्या
नोकरांनी पाणी काढले त्यांना माहीत होते) तेव्हा भोजनकारभारी वराला
बोलावून, 10 त्यास म्हटले, “प्रत्येक मनुष्य अगोदर चांगला द्राक्षारस
वाढतो आिण लोक यथेच्छ प्याले मग बेचव वाढतो, पण तू तर चांगला
द्राक्षारस आतापयर्ंत ठेवला आहेस.” 11 येशूने गालील प्रांतातील काना
नगरात आपल्या अद्भतु िचन्हांचा हा प्रारभं करून आपले गौरव प्रकट
केले आिण त्याच्या िशष्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

12 त्यानतंर तो, त्याची आई, त्याचे भाऊ व त्याचे िशष्य खाली
कफणर्हूमास गेले; पण ते तेथे फार िदवस रािहले नाहीत.

ममंिंदराचिदराचेे शुध्दीकरणशुध्दीकरण

13मग यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला व येशू यरुशलेम शहरास
वर गेला. 14आिण त्यास परमेश्वराच्या भवनात गुर,े मेंढर ेआिण कबुतरे
िवकणार ेआिण सराफ हे बसलेले आढळले. 15 तेव्हा त्याने दोर्यांचा
एक कोरडा करून मेंढर ेव गुर ेया सवार्ंना परमेश्वराच्या भवनातून घालवून
िदले. सराफांचा पसैाही ओतून टाकला आिण चौरगं पालथे केले. 16व
त्याने कबुतर ेिवकणार्यांना म्हटले, “ह्यांना येथून काढा, माझ्या स्वगीर्य
िपत्याच्या घराची बाजारपेठ करू नका.” 17 तेव्हा ‘तुझ्या भवनािवषयीचा
आवेश मला ग्रासून टाकील,’ असा शास्त्रलेख असल्याचे त्याच्या
िशष्यांना आठवले. 18 त्यावरून यहूदी त्यास म्हणाले, “तुम्ही हे करता
तर आम्हास तुमच्या अिधकाराचे काय िचन्ह दाखवता?” 19 येशूने
त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “तुम्ही हे परमेश्वराचे भवन मोडून टाका आिण
मी तीन ते िदवसात उभारीन.” 20यावरुन यहूदी अिधकारी म्हणाले,
“परमेश्वराचे हे भवन बांधण्यास शेहचाळीस वषेर् लागली आिण आिण
तुम्ही हे तीन िदवसात उभारणार काय?” 21तो तर आपल्या शरीररूपी
भवनािवषयी बोलला होता. 22 म्हणून तो असे म्हणत असे हे तो मरण
पावलेल्यातून उठल्यावर त्याच्या िशष्यांना आठवले आिण त्यांनी
शास्त्रलेखावर व येशूने उच्चारलेल्या वचनावर िवश्वास ठेवला.

23आता वल्हांडण सणाच्या वेळी, तो यरुशलेम शहरात असता,
त्याने केलेली िचन्हे पाहून पुष्कळ जणांनी त्याच्या नावावर िवश्वास
ठेवला. 24असे असले तरी येशू त्यांना ओळखून असल्यामुळे त्यास
स्वतःला त्यांच्यावर िवश्वास नव्हता. 25 िशवाय, मनुष्यािवषयी कोणीही
साक्ष द्यावी याची त्यास गरज नव्हती; कारण मनुष्यात काय आहे हे तो
ओळखीत होता.

िनकदिनकदेेमाबरोबरमाबरोबर ससंभंाषणभाषण

परूश्यांपकैी िनकदेम नावाचा एक मनुष्य होता, तो यहूद्यांचा
एक अिधकारी होता. 2तो रात्रीचा त्याच्याकडे येऊन
म्हणाला, “रब्बी, आपण देवाकडून आलेले िशक्षक आहात हे

आम्ही जाणतो; कारण आपण जी िचन्हे करीत आहात ती कोणीही
मनुष्य, त्याच्याबरोबर देव असल्यािशवाय करू शकणार नाही.” 3 येशू
त्यास म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, पुन्हा जन्मल्यावांचून
कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही.” 4 िनकदेम त्यास म्हणाला,
“म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? त्यास आपल्या
आईच्या उदरात दसुऱ्यांदा जाणे व जन्म घेणे शक्य होईल काय?”

5 येशूने त्यास उत्तर िदले, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, पाण्यापासून व
आत्म्यापासून जन्म घेतल्यावांचून कोणीही देवाच्या राज्यांत प्रवेश करू
शकत नाही. 6 देहापासून जन्मलेले देह आहेत आिण आत्म्यापासून
जन्मलेले आत्मा आहेत. 7तुम्ही पुन्हा जन्मले पािहजे, असे मी तुम्हास
सांिगतले याचे आश्चयर् मानू नका. 8वारा पािहजे ितकडे वाहतो आिण
त्याचा आवाज तुम्ही ऐकता, पण तो कोठून येतो आिण कोठे जातो हे
तुम्हास कळत नाही. जो कोणी आत्म्यापासून जन्मलेला आहे त्याचे
असेच आहे.” 9 िनकदेमाने त्यास उत्तर देऊन म्हटले, “या गोष्टी कशा
होऊ शकतील?” 10 येशूने त्यास उत्तर देऊन म्हटले, “तू इस्राएलाचे
गुरू असूनही तुम्हास या गोष्टी समजत नाही काय? 11मी तुम्हास खरे
खर ेसांगतो, जे आम्हास ठाऊक आहे ते आम्ही सांगतो आिण आम्ही जे
पािहले आहे त्याची साक्ष देतो; पण तुम्ही आमची साक्ष मानत नाही.
12मी पृथ्वीवरच्या गोष्टी तुम्हास सांिगतल्या असता तुम्ही िवश्वास ठेवत
नाही; मग, मी स्वगार्तील गोष्टी जर तुम्हास सांिगतल्या तर तुम्ही कसा
िवश्वास ठेवाल? 13स्वगार्तून उतरलेला व स्वगार्त असलेला जो
मनुष्याचा पुत्र त्याच्यावाचून कोणीही स्वगार्त चढून गेला नाही. 14जसा
मोशेने अरण्यात िपतळेचा सपर् उंच केला होता तसे मनुष्याच्या पुत्रालाही
उंच केले पािहजे, 15यासाठी की, जो कोणी िवश्वास ठेवतो त्यास
त्याच्याठायी सावर्कािलक जीवन प्राप्त व्हावे.”

16कारण देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता
एक पुत्र िदला यासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो त्याचा
नाश होऊ नये तर त्यास सावर्कािलक जीवन िमळावे. 17कारण देवाने
पुत्राला जगात पाठवले ते जगाचा न्याय करायला नाही, पण त्याच्याद्वारे
जगाचे तारण व्हावे म्हणून पाठवले. 18जो त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो
त्याचा न्याय होणार नाही, पण जो िवश्वास ठेवत नाही त्याचा न्याय
झालेलाच आहे; कारण, त्याने देवाच्या एकुलत्या एक पुत्राच्या नावावर
िवश्वास ठेवला नाही. 19आिण न्याय हाच आहे की, जगात प्रकाश आला
आहे; पण मनुष्यांनी प्रकाशापेक्षा अधंाराची आवड धरली, कारण त्यांची
कृत्ये वाईट होती; 20कारण जो कोणी वाईट कृत्ये करतो तो प्रकाशाचा
द्वेष करतो आिण आपली कृत्ये उघडकीस येऊ नयेत म्हणून प्रकाशाकडे
येत नाही. 21पण जो सत्य आचरतो तो प्रकाशाकडे येतो यासाठी की,
आपली कृत्ये देवाच्या ठायी केलेली आहेत हे उघड व्हावे.

22यानतंर येशू व त्याचे िशष्य यहूिदयाच्या प्रांतात आले आिण तेथे
त्यांच्याबरोबर राहून तो बािप्तस्मा करत होता. 23आिण योहानदेखील
शािलमाजवळ, एनोन येथे बािप्तस्मा करीत होता; कारण तेथे पाणी
पुष्कळ होते आिण लोक तेथे येऊन बािप्तस्मा घेत असत. 24तोपयर्ंत
योहान तुरंुगात टाकला गेला नव्हता.

25मग योहानाच्या िशष्यांचा एका यहूद्याबरोबर शुद्धीकरणािवषयी
वादिववाद झाला. 26 ते योहानाकडे येऊन त्यास म्हणाले, “रब्बी,
यादेर्नेच्या पलीकडे जो आपल्याबरोबर होता आिण आपण
ज्याच्यािवषयी साक्ष िदली तो बािप्तस्मा करीत आहे आिण त्याच्याकडे
सगळे जात आहेत.” 27योहानाने उत्तर िदले, “मनुष्यास स्वगार्तून
िदल्यावाचून काहीच िमळू शकत नाही. 28मी िख्रस्त नाही, तर मी
त्याच्यापुढे पाठिवलेला आहे, यािवषयी तुम्हीच माझे साक्षी आहात.
29ज्याला वधू आहे तो वर आिण जो वराचा िमत्र उभा राहून त्याचे
बोलणे ऐकतो, त्यास वराच्या वाणीने अत्यानदं होतो. तसा हा माझा
आनदं पूणर् झाला आहे. 30 त्याची वृद्धी व्हावी व माझा ऱ्हास व्हावा हे
अवश्य आहे.

31जो वरून येतो तो सवार्ंच्या वर आहे. जो पृथ्वीवरचा आहे तो
पृथ्वीचा आहे आिण पृथ्वीवरचे बोलतो. (जो स्वगार्तून येतो तो सवार्ंच्या
वर आहे.) 32 जे त्याने पािहले आहे व ऐकले आहे त्यािवषयी तो साक्ष
देतो आिण त्याची साक्ष कोणी मानत नाही. 33ज्याने त्याची साक्ष
स्वीकारली आहे त्याने ‘देव खरा आहे’ यावर आपला िशक्का लावला
आहे. 34कारण ज्याला देवाने पाठवले आहे तो देवाची वचने बोलतो
कारण तो आत्मा मोजून मापून देत नाही. 35 िपता पुत्रावर प्रीती करतो
आिण त्याने सवर्काही त्याच्या हाती िदले आहे. 36जो पुत्रावर िवश्वास
ठेवतो त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त झाले आहे; परतंु जो पुत्राचे ऐकत
नाही त्याच्या दृष्टीस जीवन पडणार नाही, पण देवाचा क्रोध त्याच्यावर
राहतो.”
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ययेेशशू ूवव शमरोनीशमरोनी स्त्रीस्त्री

येशू योहानापेक्षा अिधक िशष्य करून त्यांचा बािप्तस्मा करीत
आहे हे परूश्यांच्या कानी गेले आहे असे जेव्हा प्रभूला कळले.
2 (तरी, येशू स्वतः बािप्तस्मा करीत नव्हता पण त्याचे िशष्य

करीत होते) 3 तेव्हा तो यहूदीया प्रांत सोडून पुन्हा गालील प्रांतात गेला.
4आिण त्यास शोमरोन प्रांतातून जावे लागले. 5मग तो शोमरोन
प्रांतातील सूखार नावाच्या नगरास आला. ते याकोबाने आपला मुलगा
योसेफ याला िदलेल्या शेताजवळ होते. 6 तेथे याकोबाची िवहीर होती.
म्हणून प्रवासाने दमलेला येशू तसाच त्या िविहरीजवळ बसला, तेव्हा
सुमार ेदपुारचे बारा वाजले होते.

7 तेथे एक शोमरोनी स्त्री पाणी काढाण्यास आली. येशू ितला म्हणाला,
“मला प्यायला दे.” 8कारण त्याचे िशष्य गावात अन्न िवकत घ्यायला
गेले होते. 9 तेव्हा ती शोमरोनी स्त्री त्यास म्हणाली, “आपण यहूदी असून
माझ्यासारख्या एका शोमरोनी स्त्रीजवळ प्यायला पाणी मागता हे कसे?”
कारण यहूदी शोमरोनी लोकांबरोबर कोणतेही व्यवहारीक संबधं ठेवत
नव्हते. 10 येशूने ितला उत्तर िदले, “देवाचे दान म्हणजे काय आिण मला
प्यायला दे असे तुला म्हणणारा कोण आहे, हे तुला समजले असते तर तू
त्याच्याजवळ मािगतले असतेस आिण त्याने तुला िजवंत पाणी िदले
असते.” 11ती स्त्री त्यास म्हणाली, “साहेब, पाणी काढायला
आपल्याजवळ काही नाही व िवहीर तर खोल आहे, मग आपल्याजवळ
ते िजवंत पाणी कोठून? 12आमचा पूवर्ज याकोब याने ही िवहीर आम्हास
िदली, तो स्वतः, त्याचे पुत्र व त्याची गुरढेोर ेिहचे पाणी पीत असत.
त्याच्यापेक्षा आपण मोठे आहात काय?” 13 येशूने ितला उत्तर िदले, “जो
कोणी हे पाणी िपईल त्यास पुन्हा तहान लागेल, 14परतंु मी देईन ते
पाणी जो कोणी िपईल त्यास कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी
त्यास देईन ते त्यांच्यामध्ये सावर्कािलक जीवनासाठी उपळत्या पाण्याचा
झरा होईल.” 15ती स्त्री त्यास म्हणाली, “साहेब, मला तहान लागू नये व
पाणी काढायला मला येथवर येणे भाग पडू नये म्हणून ते पाणी मला द्या.”

16 येशू ितला म्हणाला, “जा, तुझ्या नवर्याला बोलावून आण.” 17ती
स्त्री म्हणाली, “मला पती नाही.” येशूने ितला म्हटले, “तू ठीक बोललीस
की, ‘मला पती नाही;’ 18कारण तुला पाच नवर ेहोते आिण तुझ्याजवळ
आता आहे तो तुझा पती नाही, हे तू खर ेबोललीस.” 19ती स्त्री त्यास
म्हणाली, “साहेब, आपण संदेष्टे आहात हे आता मला समजले.
20आमच्या पूवर्जांनी याच डोंगरावर उपासना केली आिण तुम्ही म्हणता
की, िजथे उपासना केली पािहजे ते स्थान यरुशलेम शहरात आहे.”
21 येशू ितला म्हणाला, “मुली, माझ्यावर िवश्वास ठेव की अशी घटका
येत आहे; तुम्ही या डोंगरावर आिण यरुशलेम शहरात पण िपत्याची
उपासना करणार नाही, 22तुम्ही ज्याला ओळखीत नाही अशाची
उपासना करता; आम्हास ठाऊक आहे अशाची उपासना आम्ही करतो,
कारण यहूद्यांतूनच तारण आहे. 23तरी खर ेउपासक आत्म्याने व
खरपेणाने स्वगीर्य िपत्याची उपासना करतील अशी वेळ येत आहे,
िंकबहुना आलीच आहे; कारण आपले उपासक असेच असावेत, अशी
िपत्याची इच्छा आहे. 24 देव आत्मा आहे; आिण त्याच्या उपासकांनी
त्याची उपासना आत्म्याने व खरपेणाने केली पािहजे.” 25ती स्त्री त्यास
म्हणाली, “मी जाणते की, मसीहा ज्याला िख्रस्त म्हणतात तो येणार
आहे, हे मला मािहत आहे. तो येईल तेव्हा तो सवर् गोष्टी सांगेल.” 26 येशू
ितला म्हणाला, “तुझ्याशी बोलणारा मीच तो आहे.”

27इतक्यात त्याचे िशष्य आले आिण तो एका स्त्रीबरोबर बोलत आहे
याचे त्यांना आश्चयर् वाटले, तरी कोणी असे म्हणले नाही की, “आपण
काय िवचारत आहात?” िंकवा “आपण ितच्याशी का बोलत आहात?”
28ती स्त्री तेव्हा आपला पाण्याचा घडा तेथेच टाकून नगरात गेली आिण
लोकांस म्हणाली, 29 “चला, मी केलेले सवर्काही ज्याने मला सांिगतले,
तो मनुष्य पाहा, तोच िख्रस्त असेल काय?” 30 तेव्हा ते नगरातून िनघून
त्याच्याकडे येऊ लागले.

31 त्याचे िशष्य त्यास िवनतंी करून म्हणाले, “रब्बी, काहीतरी
खाऊन घ्या.” 32पण तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हास माहीत नाही असे
अन्न माझ्याजवळ खायला आहे.” 33यावरुन िशष्य एकमेकांस म्हणू
लागले, “ह्याला कोणी खायला आणून िदले असेल काय?” 34 येशू त्यांना

म्हणाला, “ज्याने मला पाठवले त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावे व त्याचे कायर्
िसद्धीस न्यावे हेच माझे अन्न आहे. 35अजून चार मिहन्यांचा अवकाश
आहे, मग कापणी येईल, असे तुम्ही म्हणता की नाही? पाहा, मी तुम्हास
म्हणतो, आपली नजर वर करून शेते पाहा; ती कापणीसाठी पांढरी
होऊन चुकली आहेत. 36कापणारा मजुरी िमळवतो व सावर्कािलक
जीवनासाठी पीक गोळा करतो; यासाठी की पेरणाऱ्याने व कापणी
करणाऱ्यानेही एकत्र आनदं करावा. 37 ‘एक पेरतो आिण दसुरा कापतो’,
अशी जी म्हण आहे ती या बाबतीत खरी आहे. 38ज्यासाठी तुम्ही कष्ट
केले नाहीत ते कापायला मी तुम्हास पाठवले. दसुर्यांनी कष्ट केले होते
व तुम्ही त्यांच्या कष्टात वाटेकरी झालेले आहात.”

39 ‘मी केलेले सवर्काही त्याने मला सांिगतले’ अशी साक्ष देणाऱ्या त्या
स्त्रीच्या बोलण्यावरून त्या नगरातल्या पुष्कळ शोमरोनी लोकांनी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. 40 म्हणून शोमरोनी त्याच्याकडे आल्यावर,
त्यांनी त्यास आपल्याबरोबर रहायची िवनतंी केली; मग तो तेथे दोन
िदवस रािहला. 41आणखी िकतीतरी लोकांनी त्याच्या वचनावरून
िवश्वास धरला. 42आिण ते त्या स्त्रीला म्हणाले, “आता तुझ्या
बोलण्यावरूनच आम्ही िवश्वास धरतो असे नाही, कारण आम्ही स्वतः
ऐकले आहे व हा खरोखर जगाचा तारणारा आहे, हे आम्हास समजले
आहे.”

43मग त्या दोन िदवसानतंर, तो तेथून गालील प्रांतात िनघून गेला.
44कारण येशूने स्वतः साक्ष िदली की, संदेष्ट्याला स्वतःच्या देशात
मान िमळत नाही. 45 म्हणून तो गालील प्रांतात आल्यावर गालीलकरांनी
त्याचे स्वागत केले; कारण त्याने सणात यरुशलेम शहरात केलेल्या सवर्
गोष्टी त्यांनी पािहल्या होत्या; कारण तेही सणाला गेले होते.

46नतंर तो गालील प्रांतातील काना नगरात पुन्हा आला. तेथे त्याने
पाण्याचा द्राक्षारस केला होता. त्या स्थळी कोणीएक अमंलदार होता,
त्याचा मुलगा कफणर्हूमात आजारी होता. 47 येशू यहूदीया प्रांतातून
गालील प्रांतात आला आहे हे ऐकून तो त्याच्याकडे गेला आिण त्याने
खाली येऊन आपल्या मुलाला बर ेकरावे अशी त्याने िवनतंी केली
कारण तो मरायला टेकला होता. 48 त्यावर येशू त्यास म्हणाला, “तुम्ही
िचन्हे आिण अद्भतेू बिघतल्यािशवाय िवश्वास ठेवणारच नाही.” 49तो
अमंलदार त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, माझे मूल मरण्यापूवीर् आपण खाली
येण्याची कृपा करा.” 50 येशू त्यास म्हणाला, “जा, तुमचा मुलगा वाचला
आहे.” तेव्हा तो मनुष्य, त्यास येशूने म्हटलेल्या वचनावर िवश्वास ठेवून,
आपल्या मागार्ने िनघून गेला. 51आिण तो खाली जात असता त्याचे
दास त्यास भेटून म्हणाले, “आपला मुलगा वाचला आहे.” 52 तेव्हा
केव्हापासून त्याच्यात सुधारणा होऊ लागली म्हणून त्याने त्यांना प्रश्न
केला आिण ते त्यास म्हणाले, “काल, दपुारी एक वाजता त्याचा ताप
गेला.” 53यावरुन ज्या ताशी येशूने त्यास सांिगतले होते की, “तुमचा
मुलगा वाचला आहे,” त्याच ताशी हे झाले असे िपत्याने ओळखले आिण
त्याने स्वतः व त्याच्या सवर् घराण्याने िवश्वास ठेवला. 54 येशू यहूदीया
प्रांतातून गालील प्रांतात आल्यावर त्याने पुन्हा जे दसुर ेिचन्ह केले ते हे.

बबेेथसथसैदैादा तळ्याजवळचातळ्याजवळचा पपंगंगू ूमनुष्यमनुष्य

त्यानतंर यहूद्यांचा सण होता आिण येशू यरुशलेम शहरास वर
गेला. 2यरुशलेम शहरास, ‘मेंढर’े दरवाज्याजवळ एक तळे
आहे, ज्याला इब्री भाषेत बेथेसदा म्हणतात, त्याच्याजवळ

पाच पडव्या आहेत. 3 त्यामध्ये रोगी, आंधळे, लगंडे, लुळे यांचा मोठा
समुदाय पडलेला असे. 4कारण की देवदतू वेळोवेळी तळ्यांत उतरून
पाणी हलवत असे आिण पाणी हलवल्यानतंर त्यामध्ये प्रथम जो जाईल
त्यास कोणताही रोग असला तरी तो बरा होत असे. 5 तेथे अडतीस
वषार्ंपासून आजारी असलेला कोणीएक मनुष्य होता. 6 येशूने त्यास
पडलेले पािहले व त्यास तसे पडून आता बराच काळ लोटला हे
ओळखून त्यास म्हटले, “तुला बर ेहोण्याची इच्छा आहे काय?” 7 त्या
आजारी मनुष्याने त्यास उत्तर िदले, “साहेब, पाणी हालिवले जाते तेव्हा
मला तळ्यात सोडायला माझ्याजवळ कोणी नाही; आिण मी जातो न
जातो तोच दसुरा कोणीतरी माझ्या आधी उतरतो.” 8 येशू त्यास
म्हणाला, “ऊठ, आपली बाज उचलून घेऊन चालू लाग.”

9लगेच तो मनुष्य बरा झाला व आपली बाज उचलून चालू लागला;
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तो िदवस शब्बाथ िदवस होता.
10यावरुन यहूदी त्या बऱ्या झालेल्या मनुष्यास म्हणाले, “आज

शब्बाथ आहे, बाज उचलणे तुला योग्य नाही.” 11 त्याने त्यांना उत्तर
िदले, “ज्याने मला बर ेकेले त्यानेच मला सांिगतले की, आपली बाज
उचलून घेऊन चालू लाग.” 12 त्यांनी त्यास िवचारले, “आपली बाज
उचलून चाल, असे ज्याने तुला म्हणले तो मनुष्य कोण आहे?” 13पण
तो कोण होता हे त्या बऱ्या झालेल्या मनुष्यास मािहत नव्हते; कारण
त्यािठकाणी लोकसमुदाय असल्यामुळे येशू िनसटून गेला होता.
14 त्यानतंर तो येशूला परमेश्वराच्या भवनात भेटला तेव्हा तो त्यास
म्हणाला, “पाहा, तू बरा झाला आहेस, आतापासून पाप करू नकोस,
करशील तर तुझे पूवीर्पेक्षा अिधक वाईट होईल.” 15 त्या मनुष्याने
जाऊन यहूद्यांना सांिगतले, “ज्याने मला बर ेकेले तो येशू आहे.” 16या
कारणावरून यहूदी येशूच्या पाठीस लागले, कारण तो शब्बाथ िदवशी
अशी कामे करत असे. 17 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “माझा स्वगीर्य िपता
आजपयर्ंत काम करीत आहे आिण मीही काम करीत आहे.” 18यामुळे
तर यहूदी त्यास जीवे मारण्याची अिधकच खटपट करू लागले, कारण
त्याने शब्बाथ मोडला एवढेच नाही, पण देवाला स्वतःचा िपता म्हणून
त्याने स्वतःला देवासमान केले होते.

19यावरुन येशूने त्यांना उत्तर िदले; मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, पुत्र
िपत्याला जे काही करताना पाहतो त्यावाचून काहीही त्यास स्वतः
होऊन करता येत नाही; कारण तो जे काही करतो ते पुत्रही तसेच
करतो. 20कारण िपता पुत्रावर प्रीती करतो आिण तो स्वतः जे काही
करतो ते त्यास दाखवतो आिण तुम्ही आश्चयर् करावे म्हणून तो याहून
मोठी कामे त्यास दाखवील. 21कारण िपता जसा मरण पावलेल्यांना
उठवून िजवंत करतो तसा पुत्रही पािहजे त्यांना िजवंत करतो. 22 िपता
कोणाचा न्याय करीत नाही, तर न्याय करण्याचे सवर् काम त्याने पुत्राकडे
सोपवून िदले आहे. 23यासाठी की जसा िपत्याचा सन्मान करतात तसा
पुत्राचाही सन्मान सवार्ंनी करावा. जो पुत्राचा सन्मान करत नाही तो,
ज्याने मला पाठवले, त्या िपत्याचा सन्मान करत नाही. 24मी तुम्हास
खर ेखर ेसांगतो, जो माझे वचन ऐकतो आिण ज्याने मला पाठवले
त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त झाले आहे
आिण त्याच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही; तो मरणातून जीवनात पार
गेला आहे.

25मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो की, मरण पावलेले लोक देवाच्या
पुत्राचा आवाज ऐकतील व जे ऐकतील ते िजवंत होतील, अशी वेळ येत
आहे, िंकबहुना आता आलीच आहे. 26कारण िपत्याच्या ठायी जसे
स्वतःचे जीवन आहे तसे पुत्राच्या ठायीही स्वतःचे जीवन असावे असे
त्याने त्यास िदले. 27आिण तो मनुष्याचा पुत्र आहे, या कारणास्तव
न्यायिनवाडा करण्याचा अिधकारही त्यास िदला. 28 त्याचे आश्चयर् करू
नका; कारण जेव्हा कबरात असलेले सवर् त्याचा आवाज ऐकतील अशी
घटका येत आहे, 29आिण ज्याने सत्कमेर् केली ते जीवनाच्या
पुनरुत्थानासाठी व ज्यांनी दषु्कमेर् केली ते न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी
बाहेर येतील.

30 “मला स्वतः होऊन काही करता येत नाही. जसे मी ऐकतो तसा
न्यायिनवाडा करतो आिण माझा िनवाडा योग्य आहे कारण मी स्वतःच्या
इच्छेप्रमाणे नाही तर ज्याने मला पाठवले त्याच्या इच्छेप्रमाणे करायला
पाहतो. 31मी जर स्वतःिवषयी साक्ष िदली तर माझी साक्ष खरी नाही;
32माझ्यािवषयी साक्ष देणारा दसुरा आहे; आिण मला माहीत आहे की,
माझ्यािवषयी तो साक्ष देतो ती साक्ष खरी आहे. 33तुम्ही योहानाकडे
पाठवून िवचारले व त्याने सत्यािवषयी साक्ष िदली. 34पण मी मनुष्याची
साक्ष मान्य करीत नाही, तथािप तुम्हास तारण प्राप्त व्हावे म्हणून मी हे
सांगतो. 35तो जळता व प्रकाशणारा िदवा होता; आिण तुम्ही काही
काळ त्याच्या प्रकाशात आनदं करण्यास मान्य झालात. 36परतंु
माझ्याजवळ जी साक्ष आहे ती योहानाच्या साक्षीपेक्षा मोठी आहे, कारण
जी कायेर् िसद्धीस नेण्याचे िपत्याने माझ्याकडे सोपवले आहे, म्हणजे जी
कायेर् मी करतो तीच माझ्यािवषयी साक्ष देतात की, िपत्याने मला पाठवले
आहे. 37आणखी ज्या िपत्याने मला पाठवले आहे त्यानेच माझ्यािवषयी
साक्ष िदली आहे. तुम्ही कधीही त्याची वाणी ऐकली नाही व त्याचे
स्वरूपही पािहलेले नाही. 38 त्याचे वचन तुम्ही आपणांमध्ये दृढ राखले
नाही, कारण ज्याला त्याने पाठवले त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवला

नाही? 39तुम्ही शास्त्रलेख शोधता, कारण तुम्ही असे मानता की,
त्याद्वार ेआपल्याला सावर्कािलक जीवन िमळेल आिण तेच शास्त्रलेख
माझ्यािवषयी साक्ष देणार ेआहेत. 40पण तुम्ही आपल्याला जीवन
िमळावे म्हणून माझ्याकडे येऊ इच्छीत नाही. 41मी मनुष्याकडून प्रशसंा
करून घेत नाही. 42परतंु मी तुम्हास ओळखले आहे की, तुमच्यात
देवािवषयी प्रीती नाही. 43मी आपल्या स्वगीर्य िपत्याच्या नावाने आलो
आहे पण तुम्ही माझा स्वीकार करत नाही; दसुरा कोणी स्वतःच्या
नावाने आला तर तुम्ही त्याचा स्वीकार कराल. 44 जे तुम्ही
एकमेकांकडून प्रशसंा करून घेता आिण जो एकच देव आहे
त्याच्याकडून प्रशसंा करून घेण्याची खटपट करत नाही, त्या तुम्हास
िवश्वास ठेवता येणे कसे शक्य आहे? 45मी िपत्यासमोर तुमच्यावर
आरोप करीन, असे मानू नका. तुम्ही ज्याच्यावर आशा ठेवता तो मोशेच
तुमच्यावर आरोप लावणार आहे; 46कारण तुम्ही मोशेवर िवश्वास ठेवला
असता तर माझ्यावर िवश्वास ठेवला असता, कारण त्याने माझ्यािवषयी
िलिहले आहे. 47पण तुम्ही त्याच्या िलखाणावर िवश्वास ठेवत नाही, तर
माझ्या वचनांवर कसा िवश्वास ठेवाल?”

पांचपांच हजारांनाहजारांना जजेेववू ूघालणघालणेे

या गोष्टी झाल्यानतंर येशू गालीलच्या सरोवराच्या दसुर्या
बाजूस गेला ज्याला ितिबयर् सरोवरसुद्धा म्हणतात. 2 तेव्हा
मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागोमाग चालला, कारण आजारी

असलेल्यांवर तो जी िचन्हे करीत होता ती त्यांनी पािहली होती. 3 येशू
डोंगरावर जाऊन तेथे आपल्या िशष्यांबरोबर बसला. 4आता वल्हांडण
हा यहूद्यांचा सण जवळ आला होता. 5 तेव्हा येशू दृष्टी वर करून व
लोकांचा जमाव आपल्याकडे येत आहे असे पाहून िफिलप्पाला म्हणाला,
“आपण या लोकांस खायला भाकरी कोठून िवकत आणणार?” 6 हे तर
त्याने त्याची परीक्षा पाहण्याकरता म्हटले; कारण आपण काय करणार
आहोत हे त्यास ठाऊक होते. 7 िफिलप्पाने त्यास उत्तर िदले,
“त्यांच्यातल्या प्रत्येकाने थोडे थोडे घेतले तरी दोनशे चांदीच्या
नाण्याच्या भाकरी पुरणार नाहीत.” 8 त्याच्या िशष्यांतला एकजण,
िशमोन पेत्राचा भाऊ अिंद्रया त्यास म्हणाला, 9 “येथे एक लहान मुलगा
आहे. त्याच्याजवळ पाच जवाच्या भाकरी आिण दोन मासळ्या आहेत;
परतंु इतक्यांना त्या कशा पुरणार?” 10 येशू म्हणाला, “लोकांस बसवा.”
त्या जागी पुष्कळ गवत होते, तेव्हा तेथे जे सुमार ेपाच हजार पुरूष होते
ते बसले. 11 येशूने त्या पाच भाकरी घेतल्या आिण त्याने उपकार
मानल्यावर त्या बसलेल्याना वाटून िदल्या. तसेच त्या मासळ्यांतून
त्यांना हवे होते िततके िदले. 12 ते तृप्त झाल्यावर त्याने आपल्या
िशष्यांना सांिगतले, “उरलेले तुकडे गोळा करा, म्हणजे काही वाया जाऊ
नये.” 13मग जेवणार्यांना पुर ेझाल्यावर त्यांनी जवाच्या पाच भाकरींचे
उरलेले तुकडे गोळा करून बारा टोपल्या भरल्या.

14 तेव्हा त्याने केलेले िचन्ह पाहून ती माणसे म्हणू लागली, “जगात
जो संदेष्टा येणार आहे तो खरोखर हाच आहे.”

15मग ते येऊन आपणास राजा करण्याकिरता बळजबरीने धरण्याच्या
बेतात आहेत हे ओळखून येशू पुन्हा डोंगरावर एकटाच िनघून गेला.

16संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे िशष्य खाली सरोवराकडे गेले;
17आिण एका तारवात बसून सरोवराच्या दसुर्या बाजूस कफणर्हूमकडे
जाऊ लागले. इतक्यात अधंार झाला होता आिण येशू त्यांच्याकडे आला
नव्हता. 18आिण मोठा वारा सुटून सरोवर खवळू लागले होते. 19मग
त्यांनी सुमार ेसहा िकलोमीटर वल्हवून गेल्यावर येशूला पाण्यावरून
तारवाजवळ चालत येताना पािहले आिण त्यांना भय वाटले. 20पण तो
त्यांना म्हणाला, “मी आहे, िभऊ नका.” 21 म्हणून त्यास तारवात
घेण्याची त्यांना इच्छा झाली. तेवढ्यात त्यांला जायचे होते त्यािठकाणी
तारू िकनाऱ्यास लावले.

22दसुर्या िदवशी जो लोकसमुदाय सरोवराच्या दसुर्या बाजूस उभा
होता त्यांने पािहले की, ज्या लहान होडीत त्याचे िशष्य बसले होते
त्याच्यािशवाय तेथे दसुर ेतारू नव्हते आिण येशू आपल्या िशष्यांबरोबर
त्या तारवावर चढला नव्हता. तर त्याचे िशष्य मात्र िनघून गेले होते.
23तरी प्रभूने उपकार मानल्यावर त्यांनी जेथे भाकर खाल्ली त्या
िठकाणाजवळ ितिबयार्हून दसुरी लहान तारवे आले होते. 24 तेथे येशू
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नाही व त्याचे िशष्यही नव्हते हे जेव्हा लोकांनी बिघतले तेव्हा त्यांनीही
होड्या घेतल्या व येशूला शोधीत ते कफणर्हूमला आले.

25आिण तो त्यांना सरोवराच्या पलीकडे भेटला तेव्हा ते त्यास
म्हणाले, “रब्बी, आपण इकडे कधी आलात?” 26 येशूने त्यांना उत्तर
देऊन म्हटले, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, तुम्ही िचन्हे बिघतलीत
म्हणून नाही, पण भाकरी खाऊन तृप्त झालात म्हणून माझा शोध करता.
27नष्ट होणार्या अन्नासाठी श्रम करू नका, पण सावर्कािलक
जीवनाकरता, िटकणार्या अन्नासाठी श्रम करा. मनुष्याचा पुत्र ते तुम्हास
देईल, कारण त्याच्यावर देविपत्याने िशक्का मारला आहे.” 28 तेव्हा ते
त्यास म्हणाले, “आम्ही देवाची कामे करावीत म्हणून काय करावे?”
29 येशूने त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “देवाचे काम हेच आहे की, ज्याला
त्याने पाठवले आहे त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवावा.” 30 म्हणून ते त्यास
म्हणाले, असे कोणते िचन्ह आपण दाखवता की ते बघून आम्ही
आपल्यावर िवश्वास ठेवावा? आपण कोणते कृत्य करता? 31आमच्या
पूवर्जांनी अरण्यात मान्ना खाल्ला; असे िलिहले आहे की ‘त्याने त्यास
स्वगार्तून भाकर खाण्यास िदली.’ 32 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मी
तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, मोशेने तुम्हास स्वगार्तील भाकर िदली असे
नाही, तर माझा िपता स्वगार्तून येणारी खरी भाकर तुम्हास देतो.
33कारण जी स्वगार्तून उतरते व जगाला जीवन देते तीच देवाची भाकर
होय.” 34 तेव्हा ते त्यास म्हणाले, “प्रभूजी, ही भाकर आम्हास िनत्य
द्या.”

35 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मीच जीवनाची भाकर आहे.
माझ्याकडे जो येतो त्यास कधीही भूक लागणार नाही आिण जो
माझ्यावर िवश्वास ठेवतो त्यास कधीही तहान लागणार नाही. 36परतंु
तुम्ही मला पाहीले असताही िवश्वास ठेवत नाही असे मी तुम्हास
सांिगतले. 37 िपता जे मला देतो ते सवर् माझ्याकडे येईल आिण
माझ्याकडे जो येतो त्यास मी कधीच घालवणार नाही. 38कारण मी
स्वगार्तून आलो तो स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे करायला नाही, पण ज्याने
मला पाठवले त्याच्या इच्छेप्रमाणे करायला आलो आहे. 39आिण ज्याने
मला पाठवले त्याची इच्छा हीच आहे की, त्याने मला जे सवर् िदले आहे
त्यातून मी काहीही हरवू नये, पण शेवटच्या िदवशी मी ते उठवावे.
40माझ्या िपत्याची इच्छा हीच आहे की, जो कोणी पुत्राला पाहून
त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो, त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त व्हावे; त्यास
मीच शेवटच्या िदवशी उठवीन.”

41 ‘मी स्वगार्तून उतरलेली भाकर आहे’ असे तो म्हणाला म्हणून
यहूदी त्याच्यािवषयी कुरकुर करू लागले. 42 तेव्हा ते म्हणाले, “हा येशू
योसेफाचा मुलगा नाही काय? याच्या िपत्याला आिण आईला आम्ही
ओळखतो. आता हा कसे म्हणतो, मी स्वगार्तून उतरलो आहे?”
43 येशूने त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “तुम्ही आपआपल्यात कुरकुर करू
नका. 44ज्याने मला पाठवले आहे त्या िपत्याने आकिर्षल्यािशवाय
कोणीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही. त्यास शेवटल्या िदवशी मी
उठवीन. 45संदेष्ट्यांच्या ग्रंथात िलहीले आहे की, ‘ते सगळे देवाने
िशकवलेले असे होतील’, जो िपत्याकडून ऐकून िशकला आहे तो
माझ्याकडे येतो. 46जो देवापासून आहे त्याने िपत्याला पािहले आहे.
त्याच्यािशवाय कोणी िपत्याला पािहले आहे असे नाही. 47मी तुम्हास
खर ेखर ेसांगतो, जो िवश्वास ठेवतो त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त झाले
आहे. 48मीच जीवनाची भाकर आहे. 49तुमच्या पूवर्जांनी रानात मान्ना
खाल्ला आिण ते मरण पावले.

50पण स्वगार्तून उतरणारी भाकर अशी आहे की ती जर कोणी खाल्ली
तर तो मरणार नाही. 51स्वगार्तून उतरलेली िजवंत भाकर मीच आहे. या
भाकरीतून जो कोणी खाईल तो सवर्काळ जगेल. जी भाकर मी देईन ती
माझा देह असून ती जगाच्या जीवनासाठी आहे.”

52 तेव्हा यहूद्यांनी आपआपल्यात वाद वाढवून म्हटले, “हा आम्हास
आपला देह कसा खायला देऊ शकेल?” 53यावरुन येशू त्यांना
म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राचा देह
खाल्ला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर तुमच्यामध्ये जीवन नाही.
54जो माझा देह खातो आिण माझे रक्त िपतो त्यास सावर्कािलक जीवन
प्राप्त झाले आहे आिण मीच त्यास शेवटल्या िदवशी पुन्हा उठवीन.
55कारण माझा देह खर ेखाद्य आहे आिण माझे रक्त खर ेपेय आहे.
56जो माझा देह खातो आिण माझे रक्त िपतो तो माझ्यात राहतो आिण

मी त्याच्यात राहतो. 57जसे िजवंत िपत्याने मला पाठवले आिण मी
जसा िपत्यामुळे जगतो, तसे जो मला खातो तोसुध्दा माझ्यामुळे जगेल.
58स्वगार्तून उतरलेली भाकर हीच आहे. तुमच्या पूवर्जांनी भाकर खाल्ली
तरी ते मरण पावले. हे तसे नाही. ही भाकर जो खातो तो सवर्काळ
जगेल.” 59कफणर्हूमात िशक्षण देत असताना त्याने सभास्थानात या
गोष्टी सांिगतल्या.

60 त्याच्या िशष्यांतील पुष्कळांनी हे ऐकून म्हटले, “हे वचन कठीण
आहे; हे कोण ऐकून घेऊ शकतो?” 61आपले िशष्य यािवषयी कुरकुर
करीत आहे हे मनात ओळखून येशू त्यांना म्हणाला, “ह्यामुळे तुम्ही
अडखळता काय? 62मनुष्याच्या पुत्राला तो आधी होता जेथे होता तेथे
जर वर चढताना पाहाल तर? 63आत्मा जीवन देणारा आहे, देहापासून
काही लाभ घडवीत नाही. मी तुमच्याशी बोललो ती वचने आत्मा आिण
जीवन अशी आहेत. 64तरी िवश्वास ठेवत नाहीत असे तुम्हामध्ये
िकत्येक आहेत” कारण कोण िवश्वास ठेवत नाही आिण आपल्याला कोण
धरून देईल, हे येशू पिहल्यापासून जाणत होता. 65तो म्हणाला, “म्हणून
मी तुम्हास म्हणले की, कोणीही मनुष्य, त्यास िपत्याने ते िदल्यािशवाय,
तो माझ्याकडे येऊ शकत नाही.”

66 त्यानतंर, त्याच्या िशष्यांतले पुष्कळजण परत गेले आिण ते पुन्हा
कधी त्याच्याबरोबर चालले नाहीत. 67 तेव्हा येशू बाराजणांना म्हणाला,
“तुमची पण जायची इच्छा आहे काय?” 68 तेव्हा िशमोन पेत्राने त्यास
उत्तर िदले, “प्रभू, आम्ही कोणाकडे जाणार? सावर्कािलक जीवनाची
वचने तर आपणाकडे आहेत. 69आिण आम्ही िवश्वास ठेवला आहे
आिण जाणतो की, आपण देवाचे पिवत्र पुरूष आपण आहात.” 70 येशूने
त्यांना उत्तर िदले, “मी तुम्हा बाराजणांना िनवडून घेतले नाही काय? तरी
तुमच्यातील एकजण सतैान आहे.” 71 हे त्याने िशमोनाचा पुत्र यहूदा
इस्कायोर्त याच्यािवषयी म्हणले होते; कारण बारा जणांतला तो एक
असून त्यास धरून देणार होता.

ययेेशशू ूआिणआिण त्याचत्याचेे बबंधंधूू

यानतंर येशू गालील प्रांतात िफरू लागला, कारण यहूदी
अिधकारी त्यास ठार मारायला पाहत होते. म्हणून त्यास
यहूदीया प्रांतात िफरावेसे वाटले नाही. 2यहूद्यांचा मडंपाचा

सण जवळ आला होता. 3 म्हणून त्याचे भाऊ त्यास म्हणाले, “तू इथून
नीघ आिण यहूदीया प्रांतात जा, म्हणजे तू करतोस ती तुझी कामे तुझ्या
िशष्यांनीही पाहावीत. 4जो कोणी प्रिसद्ध होऊ पाहतो तो गुप्तपणे काही
करत नाही. तू या गोष्टी करीत असशील तर स्वतः जगाला प्रकट हो.”
5कारण त्याचे भाऊही त्याच्यावर िवश्वास ठेवत नव्हते. 6 त्यावरून येशू
त्यांना म्हणाला, “सणाला जाण्याची माझी वेळ अजून आलेली नाही;
तुमची वेळ तर सवर्दा िसद्ध आहे. 7जगाने तुमचा व्देष करवा हे शक्य
नाही; पण ते माझा द्वेष करते, कारण मी त्याच्यािवषयी साक्ष देतो की,
त्यांची कामे वाईट आहेत. 8तुम्ही सणाला वर जा. मी या सणाला
आताच वर जात नाही कारण माझी वेळ अजून पूणर् झालेली नाही.”
9असे त्यांना सांगून तो गालील प्रांतात रािहला.

10पण त्याचे भाऊ सणाला वर गेल्यानतंर तोसुध्दा, उघडपणे न
जाता गुप्तपणे वर गेला. 11 तेव्हा, यहूदी त्यास सणात शोधीत होते आिण
म्हणत होते, “तो आहे तरी कोठे?” 12आिण लोकांतही त्याच्यािवषयी
पुष्कळ कुजबुज सुरू झाली. कोणी म्हणत होते, “तो चांगला आहेः” दसुरे
कोणी म्हणत होते, “नाही, तो लोकांस फसवतो.” 13तरी यहूद्यांच्या
भीतीमुळे कोणीही त्याच्यािवषयी उघडपणे बोलत नसे.

14मग सण अधार् आटोपल्यावर येशू वर परमेश्वराच्या भवनात जाऊन
िशक्षण देऊ लागला. 15 तेव्हा यहूदी आश्चयर् करून म्हणू लागले,
“िशकल्यावाचून याला िवद्या कशी आली?” 16 त्यावरून येशूने त्यांना
उत्तर देऊन म्हटले, “माझी िशकवण माझी नाही तर ज्याने मला
पाठिवले त्याची आहे. 17जो कोणी त्याच्या इच्छेप्रमाणे करण्याची इच्छा
बाळगील त्यालाही िशकवण देवापासून आहे िंकवा मी आपल्या मनाचे
बोलतो हे समजेल. 18जो आपल्या मनाचे बोलतो, तो स्वतःचाच गौरव
करतो, परतंु आपणाला ज्याने पाठवले त्याचे गौरव जो पाहतो तो मनुष्य
खरा आहे व त्याच्यामध्ये अनीती नाही. 19मोशेने तुम्हास िनयमशास्त्र
िदले की नाही? तर तुम्ही कोणीही िनयमशास्त्र पाळीत नाही. तुम्ही मला
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ठार मारायला का पाहता?” 20लोकांनी त्यास उत्तर देऊन म्हटले,
“तुला भूत लागले आहे. तुला ठार मारायला कोण पाहतो?” 21 येशूने
त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “मी एक कृत्य केले व त्यामुळे तुम्ही सवर्
आश्चयर् करता. 22मोशेने तुम्हास संुता लावून िदली (तरी ती मोशेपासून
नाही, पण पूवर्जांपासून आहे.) आिण तुम्ही शब्बाथ िदवशी मनुष्याची
संुता करता. 23मोशेचे िनयमशास्त्र मोडू नये म्हणून मनुष्याची संुता जर
शब्बाथ िदवशी होते तर, तर मी शब्बाथ िदवशी एका मनुष्यास अगदी बरे
केले यामुळे तुम्ही माझ्यावर रागावता काय? 24तोंड पाहून न्याय करू
नका तर यथाथर् न्याय करा.”

25यावरुन यरुशलेमकरांपकैी िकत्येकजण म्हणू लागले, “ज्याला ठार
मारायला पाहतात तो हाच ना? 26पाहा, तो उघडपणे बोलत आहे आिण
ते त्यास काहीच बोलत नाहीत. हाच िख्रस्त आहे, हे खरोखर
अिधकार्यांना कळले आहे काय? 27तरी हा कुठला आहे हे आम्हास
ठाऊक आहे; पण िख्रस्त येईल तेव्हा तो कोठला आहे हे कोणालाही
कळणार नाही.” 28यावरुन येशू परमेश्वराच्या भवनात िशक्षण देत असता
मोठ्याने म्हणाला, “तुम्ही मला ओळखता आिण मी कुठला आहे हे तुम्ही
जाणता; तरीही मी आपण होऊन आलो नाही; ज्याने मला पाठवले तो
खरा आहे त्यास तुम्ही ओळखत नाही. 29मी तर त्यास ओळखतो,
कारण मी त्याच्यापासून आहे व त्याने मला पाठवले आहे.” 30यावरुन
ते त्यास धरण्यास पाहत होते, तरी कोणी त्याच्यावर हात टाकला नाही,
कारण त्याची वेळ अजून आली नव्हती. 31 तेव्हा लोकसमुदायातील
पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला व ते म्हणू लागले, “िख्रस्त येईल
तेव्हा याने केलेल्या िचन्हांपेक्षा तो काही अिधक काय करणार आहे?”

32लोकसमुदाय त्याच्यािवषयी अशी कुजबुज करत आहे हे
परूश्यांच्या कानावर गेले आिण मुख्य याजक लोक व परूश्यांनी त्यास
धरण्यास कामदार पाठवले. 33यावरुन येशू त्यांना म्हणाला, “मी
आणखी थोडा वेळ तुमच्याबरोबर आहे मग ज्याने मला पाठवले
त्याच्याकडे मी िनघून जाणार आहे. 34तुम्ही माझा शोध कराल तरी मी
तुम्हास सापडणार नाही आिण जेथे मी असेन तेथे तुम्ही येऊ शकणार
नाही.” 35यामुळे यहूदी आपसात म्हणाले, “हा आपल्याला सापडणार
नाही असा हा कोठे जाईल? हा ग्रीकमधील आपल्या पांगलेल्या यहूदी
लोकांस जाऊन त्यांस िशकवील काय? 36हा जे म्हणतो की, ‘तुम्ही
माझा शोध कराल आिण मी तुम्हास सापडणार नाही आिण मी असेन
ितथे तुम्ही येऊ शकणार नाही,’ हे म्हणणे काय आहे?”

37मग सणाच्या शेवटल्या िदवशी म्हणजे मोठ्या िदवशी, येशू उभा
राहून मोठ्याने म्हणाला, “कोणी तहानलेला असेल तर त्याने माझ्याकडे
यावे आिण प्यावे. 38जो माझ्यावर िवश्वास ठेवतो त्याच्या अतंःकरणातून
शास्त्रलेखात सांिगतल्याप्रमाणे िजवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील.”
39ज्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला त्यांना जो आत्मा िमळणार होता,
त्याच्यािवषयी त्याने हे म्हटले. तोपयर्ंत पिवत्र आत्मा िदलेला नव्हता,
कारण अजून येशूचे गौरव झाले नव्हते.

40लोकसमुदायातील िकत्येकजण हे शब्द ऐकून म्हणत होते,
“खरोखर, हा तो संदेष्टा आहे.” 41 िकत्येक म्हणाले, “हा िख्रस्त आहे.”
दसुर ेिकत्येक म्हणाले, “िख्रस्त गालील प्रांतातून येणार आहे काय?
42दािवदाच्या वंशाचा आिण ज्या गावात दावीद होता त्या बेथलेहेमातून
िख्रस्त येईल अस शास्त्रलेख म्हणत नाही काय?” 43यावरुन
त्याच्यामुळे लोकात फूट झाली. 44 त्यांच्यातील िकत्येकजण त्यास
धरायला पाहत होते, तरी कोणी त्याच्यावर हात टाकले नाहीत.

45मग कामदार मुख्य याजकांकडे व परूश्यांकडे आले, तेव्हा ते
त्यांना म्हणाले, “तुम्ही त्यास का आणले नाही?” 46कामदारांनी उत्तर
िदले, “कोणीही मनुष्य त्याच्यासारखा कधी बोलला नाही.” 47 तेव्हा
परूश्यांनी त्यांना उत्तर िदले, “तुम्हीपण फसलात काय?
48अिधकार्यांपकैी िंकवा परूश्यांपकैी कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला
आहे काय? 49पण हा जो लोकसमुदाय िनयमशास्त्र जाणत नाही तो
शािपत आहे.” 50पूवीर् त्याच्याकडे आलेला आिण त्यांच्यातला एक
असलेला िनकदेम त्यांना म्हणाला. 51 “एखाद्या मनुष्याचे ऐकण्याअगोदर
आिण तो काय करतो याची माहीती करून घेतल्यावाचून आपले
िनयमशास्त्र त्याचा न्याय करते काय?” 52 त्यांनी त्यास उत्तर देऊन
म्हटले, “तुम्हीपण गालील प्रांतातले आहात काय? शोधा आिण बघा,

कारण गालील प्रांतातून संदेष्टा उद्भवत नाही.” 53मग ते सवर्जण
आपआपल्या घरी गेले.

व्यिभचारीव्यिभचारी स्त्रीस्त्री

येशू जतैूनाच्या डोंगराकडे गेला, 2नतंर पहाटेस तो पुन्हा
परमेश्वराच्या भवनात आला, तेव्हा सवर् लोक त्याच्याकडे आले
आिण तो बसून त्यांना िशकवू लागला. 3 तेव्हा व्यिभचार करत

असतांना धरलेल्या एका स्त्रीला िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी यांनी
त्याच्याकडे आणले व ितला मध्यभागी उभे करून ते त्यास म्हणाले,
4 “गुरूजी, ही स्त्री व्यिभचार करीत असताना धरण्यात आली. 5मोशेने
िनयमशास्त्रात आम्हास अशी आज्ञा िदली आहे की, अशांना दगडमार
करावी, तर आपण िहच्यािवषयी काय म्हणता?” 6 त्यास दोष लावायला
आपणास काहीतरी िमळावे म्हणून त्याची परीक्षा पाहण्याकरता ते असे
म्हणाले. पण येशू खाली आणून आपल्या बोटाने जिमनीवर िलहू
लागला. 7आिण ते त्यास एकसारखे िवचारत असता तो उठून त्यांना
म्हणाला, “तुमच्यात जो कोणी िनष्पाप असेल त्याने प्रथम ितच्यावर एक
दगड टाकावा.” 8मग तो पुन्हा खाली ओणवून जिमनीवर िलहू लागला.
9 हे शब्द ऐकून वृद्धातल्या वृद्धापासून तो सरळ शेवटल्या मनुष्यापयर्ंत ते
सवर् एकामागून एक िनघून गेले, येशू एकटा रािहला आिण ती स्त्री
मध्यभागी उभी होती. 10नतंर येशू उठला व त्या स्त्रीिशवाय तेथे
कोणीही नाही असे पाहून ितला म्हणाला, “बाई, तुला दोष देणार ेकोठे
आहेत? तुला कोणी दडं ठरवला नाही काय?” 11ती म्हणाली, “प्रभूजी,
कोणी नाही.” तेव्हा येशू ितला म्हणाला, “मी देखील तुला दोषी ठरवीत
नाही; जा, यापुढे पाप करू नको.”

12पुढे येशू पुन्हा त्यांना म्हणाला, “मीच जगाचा प्रकाश आहे; जो मला
अनुसरतो तो अधंारात चालणारच नाही, तर त्याच्याजवळ जीवनाचा
प्रकाश राहील.”

13यावरुन परूशी त्यास म्हणाले, “तुम्ही स्वतःिवषयी साक्ष देता,
तुमची साक्ष खरी नाही.” 14 येशूने त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “मी
स्वतःिवषयी साक्ष िदली तरी माझी साक्ष खरी आहे, कारण मी कोठून
आलो आिण कोठे जाणार हे मला माहीत आहे; पण मी कोठून आलो
आिण कोठे जाणार हे तुम्हास माहीत नाही. 15तुम्ही देहानुसार न्याय
करता; मी कुणाचा न्याय करीत नाही. 16आिण जरी मी कोणाचा न्याय
करतो, तरी माझा न्याय खरा आहे कारण मी एकटा नाही तर मी आहे व
ज्याने मला पाठवले तोसुध्दा आहे. 17तुमच्या िनयमशास्त्रात असे
िलिहले आहे की, दोघा मनुष्यांची साक्ष खरी आहे. 18मी स्वतःिवषयी
साक्ष देणारा आहे आिण ज्या िपत्याने मला पाठवले आहे तोसुध्दा
माझ्यािवषयी साक्ष देतो.” 19यावरुन ते त्यास म्हणाले, “तुमचा िपता
कोठे आहे?” येशूने उत्तर िदले, “तुम्ही मला िंकवा माझ्या िपत्यालाही
ओळखत नाही. तुम्ही मला ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही
ओळखले असते.” 20तो परमेश्वराच्या भवनात िशकवीत असताही वचने
जामदारखान्यात बोलला; पण कोणीही त्याच्यावर हात टाकले नाहीत,
कारण त्याची वेळ अजून आलेली नव्हती.

21पुन्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी िनघून जातो आिण तुम्ही माझा शोध
कराल व तुम्ही आपल्या पापात मराल, मी जेथे जातो ितकडे तुम्ही येऊ
शकत नाही.” 22यावर यहूदी म्हणाले, “हा आत्महत्या करणार काय?
कारण हा म्हणतो की, मी जाईन ितथे तुम्हास येता येणार नाही.” 23तो
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही खालचे आहात, मी वरचा आहे; तुम्ही या जगाचे
आहा, मी या जगाचा नाही. 24 म्हणून मी तुम्हास सांिगतले की, तुम्ही
तुमच्या पापात मराल; कारण, मी तो आहे असा तुम्ही िवश्वास न
धरल्यास तुम्ही आपल्या पापात मराल.” 25यावरुन ते त्यास म्हणाले,
“तू कोण आहेस?” येशू त्यांना म्हणाला, “पिहल्यापासून तुम्हास जे
सांगत आलो तेच नाही का? 26मला तुमच्यािवषयी पुष्कळ बोलायचे
आहे व न्यायिनवाडा करायचा आहे, पण ज्याने मला पाठवले तो खरा
आहे आिण ज्या गोष्टी मी त्याच्याकडून ऐकल्या त्या मी जगाला सांगतो.”
27तो त्यांच्याशी िपत्यािवषयी बोलत होता हे त्यांना कळले नाही.
28 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही जेव्हा मनुष्याच्या पुत्राला उंच
कराल तेव्हा तुम्हास हे कळेल की तो मी आहे आिण मी स्वतः काही
करीत नाही तर िपत्याने मला सांिगतल्याप्रमाणे मी हे करतो. 29ज्याने
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मला पाठवले तो माझ्याबरोबर आहे; त्याने मला एकटे सोडले नाही;
कारण मी नेहमी त्यास आवडणार्या गोष्टी करतो.” 30 येशू हे बोलत
असता पुष्कळ जणांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

31ज्या यहूद्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला त्यांना येशू म्हणाला,
“तुम्ही माझ्या वचनात रािहला तर खरोखर माझे िशष्य आहात.
32तुम्हास सत्य समजेल आिण सत्य तुम्हास बधंनमुक्त करील.”
33 त्यांनी त्यास उत्तर िदले, “आम्ही अब्राहामाचे वंशज आहोत आिण
कधीही कोणाचे दास झालो नाही. तुम्ही आम्हास कसे म्हणता की, तुम्ही
स्वततं्र केले जाल?” 34 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “मी तुम्हास खर ेखरे
सांगतो, जो कोणी पाप करतो तो पापाचा दास आहे. 35दास सवर्काळ
घरात रहात नाही; पुत्र सवर्काळ घरात राहत. 36 म्हणून जर पुत्राने
तुम्हास बधंनमुक्त केले तर तुम्ही, खरोखर, बधंनमुक्त व्हाल. 37मी
जाणतो की, तुम्ही अब्राहामाचे वंशज आहात, तरी तुमच्यामध्ये माझ्या
वचनाला जागा नाही, म्हणून तुम्ही मला जीवे मारायला पाहता. 38मी
िपत्याजवळ जे पािहले ते बोलतो, तसेच तुम्ही आपल्या िपत्याकडून जे
ऐकले ते करता.”

39 त्यांनी त्यास उत्तर िदले, “अब्राहाम आमचा िपता आहे.” येशू
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही अब्राहामाची मुले आहात तर अब्राहामाची कृत्ये
कराल. 40परतंु ज्याने देवापासून ऐकलेले सत्य तुम्हास सांिगतले त्या
मनुष्यास म्हणजे मला तुम्ही आता ठार मारायला पाहता. अब्राहामाने
असे केले नाही. 41तुम्ही आपल्या िपत्याच्या कृत्ये करता.” ते त्यास
म्हणाले, “आमचा जन्म व्यिभचारापासून झाला नाही. आम्हास एकच
िपता म्हणजे देव आहे.” 42 येशूने त्यांना म्हटले, “देव जर तुमचा िपता
असता तर तुम्ही माझ्यावर प्रीती केली असती; कारण मी देवापासून
िनघालो व आलो, मी स्वतः होऊन आलो नाही, पण त्याने मला
पाठवले. 43तुम्ही माझे बोलणे का समजून घेत नाही? याचे कारण हेच
की, तुमच्याकडून माझे वचन ऐकवत नाही. 44तुम्ही आपला िपता
सतैान यापासून झाला आहात आिण तुमच्या िपत्याच्या वासनांप्रमाणे
करू पाहता. तो प्रारभंापासून मनुष्य घात करणारा होता आिण तो
सत्यात िटकला नाही, कारण त्याच्यामध्ये सत्य नाही. तो जेव्हा खोटे
बोलतो तेव्हा तो स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा िपता
आहे. 45पण मी तुम्हास खर ेसांगतो म्हणून तुम्ही माझ्यावर िवश्वास
ठेवत नाही. 46तुमच्यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खर ेसांगत
असता तुम्ही माझ्यावर का िवश्वास ठेवत नाही? 47 देवापासून असणारा
देवाची वचने ऐकतो. तुम्ही देवापासून नाही म्हणून तुम्ही ऐकत नाही.”

48यहूद्यांनी त्यास उत्तर देऊन म्हटले, “तुम्ही शोमरोनी आहात व
तुम्हास भूत लागले आहे, हे जे आम्ही म्हणतो ते बरोबर आहे की नाही?”
49 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “मला भूत लागले नाही; तर मी आपल्या
िपत्याचा सन्मान करतो आिण तुम्ही माझा अपमान करता. 50मी
स्वतःचे गौरव करू पाहत नाही; ते पाहणारा व न्यायिनवाडा करणारा
आहेच. 51मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, जर कोणी माझे वचने पाळील
तर त्यास मरणाचा अनुभव कधीही येणार नाही.” 52यहूदी लोक त्यास
म्हणाले, “आता आम्हास कळले की, तुम्हास भूत लागले आहे. अब्राहाम
मरण पावला आिण संदेष्टेही मरण पावले; आिण तुम्ही म्हणता की, कोणी
माझे वचन पाळील तर तो कधी मरण अनुभवणार नाही. 53आमचा
िपता अब्राहाम मरण पावला; त्याच्यापेक्षा तुम्ही मोठे आहात काय?
आिण संदेष्टेही मरण पावले; तुम्ही स्वतःला काय समजता?” 54 येशूने
उत्तर िदले, “मी स्वतःचे गौरव केले तर माझे गौरव काहीच नाही, माझे
गौरव करणारा माझा स्वगीर्य िपता आहे, तो आमचा देव आहे असे तुम्ही
त्याच्यािवषयी म्हणता. 55तरी तुम्ही त्यास ओळखले नाही, मी त्यास
ओळखतो आिण मी त्यास ओळखत नाही असे जर मी म्हणेन, तर मी
तुमच्यासारखा लबाड ठरने. पण, मी त्यास ओळखतो आिण त्याचे वचन
पाळतो. 56माझा िदवस बघायला तुमचा िपता अब्राहाम उल्लसीत झाला;
तो त्याने पािहला व त्यास आनदं झाला.” 57यहूदी त्यास म्हणाले,
“तुम्हास अजून पन्नास वषेर् झाली नाहीत आिण तुम्ही अब्राहामाला
पािहले आहे काय?” 58 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेखरे
सांगतो, अब्राहामाचा जन्म झाला त्यापुवीर् मी आहे.” 59यावरुन त्यांनी
त्यास मारायला दगड उचलले, पण येशू परमेश्वराच्या भवनामधून गुप्तपणे
िनघून गेला.

जन्मांधळ्यालाजन्मांधळ्याला दृष्टीदृष्टी ददेेणणेे

तो ितकडून पुढे जात असता एक जन्मपासूनचा आंधळा
मनुष्य त्याच्या दृष्टीस पडला. 2 तेव्हा त्याच्या िशष्यांनी त्यास
िवचारले, “रब्बी, कोणाच्या पापामुळे हा असा आंधळा जन्मास

आला? याच्या की याच्या आई-वडीलांच्या?” 3 येशूने उत्तर िदले, “ह्याने
िंकवा याच्या आई-वडीलाने पाप केले असे नाही, तर याच्याठायी देवाची
कायेर् प्रकट व्हावीत म्हणून हा असा जन्मास आला. 4ज्याने मला
पाठवले त्याची कामे िदवस आहे तोपयर्ंत आपल्याला केली पािहजेत.
रात्र येणार आहे. ितच्यात कोणालाही काम करता येणार नाही. 5मी
जगात आहे तोपयर्ंत मी जगाचा प्रकाश आहे.” 6असे बोलून तो
जिमनीवर थंुकला व थंुकीने त्याने िचखल केला, तो िचखल त्याच्या
डोळ्यांस लावला. 7आिण त्यास म्हटले, “जा, िशलोहाच्या तळ्यात धू.”
(याचा अथर् पाठवलेला) म्हणून त्याने जाऊन धुतले आिण तो डोळस
होऊन पाहू लागला. 8 म्हणून त्याचे शेजारी व ज्यांनी त्यास भीक
मागताना पूवीर् पािहले होते ते म्हणाले, “तो जो बसून भीक मागत असे तो
हाच ना?” 9कोणी म्हणाले, “हा तो आहे.” दसुर ेम्हणाले, “नाही, हा
त्याच्यासारखा आहे.” पण तो म्हणाला, “मी तोच आहे.” 10 म्हणून ते
त्यास म्हणाले, “मग तुझे डोळे कसे उघडले?” 11 त्याने उत्तर िदले,
“येशू नावाच्या मनुष्याने िचखल करून माझ्या डोळ्यांस लावला आिण
तो मला म्हणाला, ‘िशलोहवर जाऊन धू.’ मी जाऊन धुतले आिण मला
िदसू लागले.” 12 तेव्हा त्यांनी म्हटले, “तो कोठे आहे?” तो म्हणाला,
“मला माहीत नाही.”

13तो जो पूवीर् आंधळा होता त्यास त्यांनी परूश्यांकडे नेले,
14ज्यािदवशी येशूने िचखल करून त्याचे डोळे उघडले तो िदवस
शब्बाथ होता. 15 म्हणून परूश्यांनीही त्यास पुन्हा िवचारले. “तुला कसे
िदसू लागले?” आिण तो त्यांना म्हणाला, “त्याने माझ्या डोळ्यांस
िचखल लावला, तो मी धुऊन टाकल्यावर, मला िदसू लागले.” 16 तेव्हा
परूश्यांतील िकत्येक म्हणाले, “हा मनुष्य देवापासून नाही, कारण तो
शब्बाथ पाळीत नाही.” पण दसुर ेम्हणाले, “जो मनुष्य पापी आहे तो
असली िचन्हे कशी करू शकतो?” 17 म्हणून, पुन्हा ते त्या आंधळ्याला
म्हणाले, “त्याने जर तुझे डोळे उघडले तर तू त्याच्यािवषयी काय
म्हणतोस?” तो म्हणाला, “तो एक संदेष्टा आहे.”

18 म्हणून यहूदी अिधकाऱ्यांनी ज्याला दृष्टी आली होती त्याच्यािवषयी
त्याच्या आई-वडीलांना बोलवून िवचारपूस करीपयर्ंत, तो पूवीर् आंधळा
असून व आता डोळस झाला आहे, यावर िवश्वास ठेवला नाही.

19 त्यांनी त्यांना िवचारले, “तुमचा जो मुलगा आंधळा जन्मला म्हणून
तुम्ही म्हणता तो हा आहे काय? मग आता त्यास कसे िदसते?”
20 त्याच्या आई-वडीलानी उत्तर िदले, “हा आमचा मुलगा आहे; आिण
हा आंधळा जन्मला होता हे आम्हास माहीत आहे. 21तरी आता त्यास
कसे िदसू लागले हे आम्हास माहीत नाही िंकवा त्याचे डोळे कोणी
उघडले हेही आम्हास माहीत नाही. त्यास िवचारा, तो वयात आलेला
आहे, तो स्वतःिवषयी सांगेल.” 22 त्याच्या आई-वडीलांना यहूदी
अिधकाऱ्यांचे भय होते म्हणून ते असे म्हणाले, कारण, तो िख्रस्त आहे
असे कोणी पत्करल्यास त्यास सभास्थानातून घालवावे, असे यहुद्यांचे
आधीच एकमत झाले होते. 23यामुळे त्याच्या आई-वडीलानी म्हटले,
“तो वयात आलेला आहे, त्यास िवचारा.”

24 तेव्हा जो मनुष्य आंधळा होता त्यास त्यांनी दसुर्यांदा बोलावले
आिण ते त्यास म्हणाले, “देवाचे गौरव कर; हा मनुष्य पापी आहे हे
आम्ही जाणतो.” 25यावरुन त्याने उत्तर िदले, “तो पापी आहे िंकवा
नाही हे मी जाणत नाही. मी एक गोष्ट जाणतो; मी पूवीर् आंधळा होतो
आिण आता मला िदसते.” 26 म्हणून ते त्यास म्हणाले, “त्याने तुला
काय केले? त्याने तुझे डोळे कसे उघडले?” 27 त्याने त्यांना उत्तर िदले,
“मी तुम्हास आताच सांिगतले, तरी तुम्ही ऐकले नाही; ते पुन्हा ऐकायची
इच्छा का करता? तुम्हीही त्याचे िशष्य होऊ पाहता काय?” 28 तेव्हा
त्यांनी त्याची िंनदा करून आिण ते त्यास म्हणाले, “तू त्याचा िशष्य
आहेस; आम्ही मोशेचे िशष्य आहोत. 29 देव मोशेबरोबर बोलला हे
आम्हास माहीत आहे. हा कोठला आहे हे आम्हास माहीत नाही.”
30 त्या मनुष्याने त्यांना उत्तर िदले “हेच तर मोठे आश्चयर् आहे की, हा
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कोठला आहे हे तुम्हास माहीत नाही; आिण तरी त्याने माझे डोळे
उघडले. 31आपल्याला हे माहीत आहे की, देव पापी लोकांचे ऐकत
नाही, तर जो मनुष्य देवाचा उपासक आहे आिण जो त्याच्या इच्छेप्रमाणे
करतो त्याचे तो ऐकतो. 32आंधळा जन्मलेल्या कोणाचे डोळे
उघडल्याचे यगुाच्या आरभंापासून कधी कोणाच्या ऐकण्यात आले
नव्हते. 33हा जर देवापासून नसता तर याला काही करता आले नसते.”
34 त्यांनी त्यास म्हटले, “तू सवर्स्वी पापात जन्मलास आिण तू आम्हास
िशकवतोस काय?” आिण त्यांनी त्यास बाहेर घालवले.

35 त्यांनी त्यास बाहेर घालवले हे येशूने ऐकले; आिण त्यास तो
सापडल्यावर तो त्यास म्हणाला, “तू मनुष्याच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतोस
काय?” 36 त्याने उत्तर िदले, “साहेब, मी त्याच्यावर िवश्वास ठेवावा असा
तो कोण आहे?” 37 येशूने त्यास म्हटले, “तू त्यास पािहले आहे आिण
तुझ्याबरोबर आता बोलत आहे तोच तो आहे.” 38तो म्हणाला, “प्रभूजी,
मी िवश्वास ठेवतो.” आिण त्याने त्यास नमन केले. 39 तेव्हा येशू
म्हणाला, “मी न्यायिनवाड्यासाठी या जगात आलो आहे; यासाठी की,
ज्यांना िदसत नाही त्यांना िदसावे आिण ज्यांना िदसते त्यांनी आंधळे
व्हावे.” 40 तेव्हा परूश्यांतील जे त्याच्याबरोबर होते त्यांनी या गोष्टी
ऐकल्या; आिण ते त्यास म्हणाले, “आम्ही पण आंधळे आहोत काय?”
41 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आंधळे असता तर तुम्हास पाप नसते,
परतंु तुम्ही म्हणता की, ‘आम्हास आता िदसते’, म्हणून तुमचे पाप तसेच
राहते.”

उत्तमउत्तम ममेंेंढपाळढपाळ

मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, जो मेंढवाड्यांत दरवाजातून न
जातां दसुरीकडून चढून जातो, तो चोर आिण लुटारू आहे
2जो दरवाजाने आत जातो तो मेंढपाळ आहे.

3 त्याच्यासाठी द्वारपाल दरवाजा उघडतो आिण मेंढर ेत्याची वाणी
ऐकतात. तो आपल्या मेंढरांना ज्याच्या त्याच्या नावाने हाक मारतो
आिण त्यांना बाहेर नेतो; 4आिण आपली सवर् मेंढर ेबाहेर काढल्यावर तो
त्यांच्यापुढे चालतो आिण मेंढर ेत्याच्यामागे चालतात; कारण ती त्याचा
वाणी ओळखतात. 5ती परक्याच्या मागे कधीच जाणार नाहीत, तर ती
त्याच्यापासून पळतील; कारण ती परक्यांची वाणी ओळखीत नाहीत.
6 येशूने त्यांना हा दाखला सांिगतला. तरी ज्या गोष्टी तो त्यांच्याबरोबर
बोलला त्या काय आहेत हे त्यांना समजले नाही.

7 म्हणून येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो की,
मी मेंढरांचे द्वार आहे. 8 जे माझ्या पूवीर् आले ते सवर् चोर आिण लुटारू
आहेत, त्याचे मेंढरांनी ऐकले नाही.

9मी द्वार आहे; माझ्याद्वार ेकोणी आत जाईल तर त्याचे तारण होईल;
तो आत येईल आिण बाहेर जाईल आिण त्यास खावयास िमळेल.
10चोर तर, तो केवळ चोरी, घात व नाश करायला येतो. मी तर त्यांना
जीवन प्राप्ती व्हावी व िवपुलपणे व्हावी म्हणून आलो आहे. 11मी उत्तम
मेंढपाळ आहे; उत्तम मेंढपाळ मेंढरांकिरता आपला जीव देतो. 12जो
मेंढपाळ नाही तर मोलकरीच आहे आिण ज्याची स्वतःची मेंढर ेनाहीत,
तो लांडग्याला येत असलेले पाहून मेंढर ेसोडून पळून जातो; आिण
लांडगा त्यांच्यावर झडप घालून धरतो त्यांची दाणादाण करतो.
13मोलकरी पळून जातो कारण तो मोलकरीच आहे आिण त्यास
मेंढरांची काळजी नाही. 14-15मी उत्तम मेंढपाळ आहे; आिण, जसा
िपता मला ओळखतो आिण मी िपत्याला ओळखतो तसे जे माझे आहेत
त्यांना मी ओळखतो आिण जे माझे आहेत ते मला ओळखतात; आिण
मी मेंढरांसाठी आपला जीव देतो. 16या मेंढवाड्यातली नाहीत अशी
माझी दसुरी मेंढर ेआहेत; तीही मला आणली पािहजेत आिण ती माझी
वाणी ऐकतील. मग एक कळप आिण एक मेंढपाळ असे होईल. 17मी
आपला जीव परत घेण्याकिरता देतो म्हणून िपता माझ्यावर प्रीती करतो.
18कोणी तो माझ्यापासून घेत नाही. तर मी होऊनच तो देतो. मला तो
देण्याचा अिधकार आहे आिण मला तो परत घेण्याचा अिधकार आहे. ही
आज्ञा मला माझ्या िपत्यापासून िमळाली आहे.”

19 म्हणून या शब्दांवरून यहूदी लोकात पुन्हा फूट पडली.
20 त्यांच्यातील पुष्कळजण म्हणाले, “त्याला भूत लागले आहे आिण तो
वेडा आहे. तुम्ही त्याचे का ऐकता?” 21दसुर ेम्हणाले, “ही वचने भूत

लागलेल्या मनुष्याची नाहीत. भूताला आंधळ्याचे डोळे उघडता येतात
काय?”

22 तेव्हा यरुशलेम शहरात पुनःस्थापनेचा सण असून िहवाळा होता.
23आिण येशू परमेश्वराच्या भवनात शलमोनाच्या देवडीत िफरत होता.
24 म्हणून यहूदी लोक त्याच्याभोवती जमले आिण त्यास म्हणाले,
“आपण कोठवर आमची मने संशयात ठेवणार? तुम्ही िख्रस्त असाल तर
आम्हास उघडपणे सांगा.” 25 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “मी तुम्हास
सांिगतले तरी तुम्ही िवश्वास ठेवत नाही. मी माझ्या िपत्याच्या नावाने जी
कामे करतो ती माझ्यािवषयी साक्ष देतात. 26तरी तुम्ही िवश्वास ठेवत
नाही, कारण तुम्ही माझ्या मेंढरांपकैी नाही. 27माझी मेंढर ेमाझी वाणी
ऐकतात, मी त्यांना ओळखतो आिण ती माझ्यामागे येतात. 28मी त्यांना
सावर्कािलक जीवन देतो; त्यांचा कधीही नाश होणार नाही आिण कोणी
त्यांना माझ्या हातातून िहसकावून घेणार नाही. 29 िपत्याने मला जे िदले
ते सवार्ंहून मोठे आहे आिण िपत्याच्या हातातून ते कोणी िहसकावून घेऊ
शकत नाही. 30मी आिण िपता एक आहोत.”

31 तेव्हा यहूदी लोकांनी त्यास दगडमार करायला पुन्हा दगड
उचलले. 32 येशू त्यांना म्हणाला, “मी माझ्या स्वगीर्य िपत्याकडची
पुष्कळ चांगली कामे तुम्हास दाखवली आहेत. त्या कामांतील कोणत्या
कामाकरता तुम्ही मला दगडमार करता?” 33यहूदी लोकांनी त्यास उत्तर
िदले, “आम्ही चांगल्या कामासाठी तुला दगडमार करीत नाही, पण
दभुार्षणासाठी करतो; कारण तू मनुष्य असून स्वतःला देव म्हणवतोस.”
34 येशूने त्यांना म्हटले, “तुम्ही देव आहा, असे मी म्हणालो हे तुमच्या
शास्त्रात िलिहले नाही काय? 35ज्यांना देवाचे वचन प्राप्त झाले त्यांना
जर त्याने देव म्हणले आिण शास्त्रलेखाचा भगं होत नाही, 36तर ज्याला
िपत्याने पिवत्र कायार्स्तव नेमून जगात पाठवले, त्या मला, मी देवाचा पुत्र
आहे असे म्हटल्यावरून तुम्ही ‘दभुार्षण करता’ असे तुम्ही मला म्हणता
काय? 37मी जर माझ्या िपत्याची कामे करीत नसेन तर माझ्यावर
िवश्वास ठेवू नका. 38पण जर मी ती करीतो तर माझ्यावर िवश्वास न
ठेवला तरी त्या कामांवर िवश्वास ठेवा. अशासाठी की, माझ्यामध्ये िपता
आहे आिण िपत्यामध्ये मी आहे. हे तुम्ही ओळखून घ्यावे.” 39 ते त्यास
पुन्हा धरावयास पाहू लागले, परतंु तो त्यांच्या हाती न लागता िनघून
गेला. 40मग तो पुन्हा यादेर्नेच्या पलीकडे जेथे योहान पिहल्याने
बािप्तस्मा करीत असे त्यािठकाणी जाऊन रािहला. 41 तेव्हा पुष्कळ
लोक आले; ते म्हणाले, “योहानाने काही िचन्ह केले नाही हे खर ेआहे,
तरी योहानाने याच्यािवषयी जे काही सांिगतले ते सवर् खर ेआहे.” 42 तेथे
पुष्कळ जणांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

मृतमृत लाजरालालाजराला िजविजवंतंत करणकरणेे

आता बेथानीतील लाजर नावाचा एक मनुष्य आजारी होता.
हे मरीया व ितची बहीण माथार् या त्याच गावच्या होत्या.
2 ितने सुवािसक तेल घेऊन प्रभूला लावले व आपल्या

केसांनी त्याचे पाय धुतले ती हीच मरीया होती आिण ितचा भाऊ लाजर
आजारी होता. 3 म्हणून त्याच्या बिहणींनी येशूला िनरोप पाठवून
कळवले, “प्रभूजी, बघा, आपण ज्याच्यावर प्रीती करता तो आजारी
आहे.” 4पण ते ऐकून येशू म्हणाला, “हा आजार मरणासाठी नाही पण
देवाच्या गौरवासाठी आहे; म्हणजे देवाच्या पुत्राचे त्याच्यायोगे गौरव
व्हावे.”

5आता मरीया व ितची बहीण माथार् आिण लाजर यांच्यावर येशू प्रीती
करीत होता. 6 म्हणून तो आजारी आहे हे त्याने ऐकले तरी तो होता त्या
िठकाणीच आणखी दोन िदवस रािहला. 7मग त्यानतंर, त्याने िशष्यांना
म्हटले, “आपण पुन्हा यहूदीया प्रांतात जाऊ या.” 8 िशष्य त्यास
म्हणाले, “रब्बी, यहूदी लोक आपल्याला आताच दगडमार करू पाहत
होते आिण आपण पुन्हा ितकडे जाता काय?” 9 येशूने उत्तर िदले,
“िदवसाचे बारा तास आहेत की नाहीत? िदवसा जर कोणी चालतो तर
त्यास ठेच लागत नाही, कारण तो या जगाचा उजेड पाहतो; 10पण जर
कोणी रात्री चालतो तर त्यास ठेच लागते कारण त्याच्याठायी उजेड
नाही.” 11 येशू या गोष्टी बोलल्यावर, तो त्यांना म्हणाला, “आपला िमत्र
लाजर झोपला आहे, पण मी त्यास झोपेतून उठवावयास जातो.”
12 म्हणून त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले, “प्रभूजी, त्यास झोप लागली
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असेल तर तो बरा होईल.” 13आता येशू त्याच्या मरणािवषयी बोलला
होता. झोपेतून िमळण्याऱ्या आरामािवषयी बोलतो असे त्यांना वाटले.
14मग येशूने उघडपणे सांिगतले, “लाजर मरण पावला आहे. 15आिण
मी ितथे नव्हतो म्हणून तुमच्यासाठी मला आनदं वाटतो, कारण माझी
अशी इच्छा आहे की, तुम्ही िवश्वास ठेवावा. तरी आपण त्याच्याकडे
जाऊ या.” 16मग ज्याला िददमु म्हणत तो थोमा आपल्या सोबतीच्या
िशष्यांना म्हणाला, “आपणही याच्याबरोबर मरावयास जाऊ या.”

17मग येशू आला तेव्हा त्यास कळले की, त्यास कबरते ठेऊन चार
िदवस झाले आहेत. 18आता बेथानी नगर यरुशलेम शहरापासून सुमारे
तीन िकलोमीटर होते. 19आिण यहूदी लोकांपकैी पुष्कळजण माथार् व
मरीया यांच्याकडे त्यांच्या भावाबद्दल त्यांचे सांत्वन करण्यास आले होते.
20 म्हणून येशू येत आहे हे ऐकताच माथार् त्यास जाऊन भेटली, पण
मरीया घरांतच बसून रािहली. 21 तेव्हा माथार् येशूला म्हणाली, “प्रभूजी,
आपण येथे असता तर माझा भाऊ मरण पावला नसता. 22तरी आताही
जे काही आपण देवाजवळ मागाल ते देव आपल्याला देईल, हे मला
ठाऊक आहे.” 23 येशूने ितला म्हटले, “तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.”
24माथार् त्यास म्हणाली, “तो शेवटल्या िदवशी पुनरुत्थानसमयी पुन्हा
उठेल हे मला ठाऊक आहे.” 25 येशूने ितला म्हटले, “पुनरुत्थान व
जीवन मीच आहे. जो माझ्यावर िवश्वास ठेवतो तो मरण पावला असला
तरी जगेल. 26आिण िजवंत असलेला प्रत्येकजण जो माझ्यावर िवश्वास
ठेवतो तो कधीही मरणार नाही, यावर तू िवश्वास ठेवतेस काय?” 27ती
त्यास म्हणाली, “होय, प्रभूजी, जगात येणारा जो देवाचा पुत्र िख्रस्त तो
आपणच आहात असा िवश्वास मी धरला आहे.”

28आिण एवढे बोलून ती िनघून गेली व आपली बहीण मरीया िहला
एकीकडे बोलवून म्हटले, “गुरूजी आले आहेत आिण ते तुला बोलावत
आहे.” 29मिरयेने हे ऐकताच, ती लवकर उठून त्याच्याकडे गेली.
30आता, येशू अजून गावात आला नव्हता, पण माथार् त्यास जेथे भेटली
त्याच िठकाणी होता. 31 तेव्हा जे यहूदी मिरयेबरोबर घरात होते व ितचे
सांत्वन करीत होते, मरीया घाईघाईने उठून बाहेर जातांना पािहल्यावर,
ती कबरकेडे रडावयास जात आहे असे समजून ते ितच्यामागे गेले.
32मग येशू होता तेथे मरीया आल्यावर त्यास पाहून ती त्याच्या पाया
पडली व त्यास म्हणाली, “प्रभूजी, आपण येथे असता तर माझा भाऊ
मरण पावला नसता.” 33 जेव्हा, येशू ितला व ितच्याबरोबर आलेल्या
यहूदी लोकांस रडतांना पाहून तो आत्म्यात कळवळला व अस्वस्थ
झाला; 34आिण म्हणाला, “तुम्ही त्यास कोठे ठेवले आहे?” ते त्यास
म्हणाले, “प्रभूजी, येऊन पाहा.” 35 येशू रडला. 36यावरुन यहूदी लोक
म्हणाले, “पाहा, याची त्याच्यावर िकतीतरी प्रीती होती!” 37परतंु
त्यांच्यांतील िकत्येक म्हणाले, “ज्याने त्या आंधळ्याचे डोळे उघडले त्या
या मनुष्यास, हा मरू नये असे सुद्धा करता आले नसते काय?” 38 येशू
पुन्हा अतंःकरणात खवळून कबरकेडे आला. ती एक गुहा होती व ितच्या
तोंडावर धोंड ठेवलेली होती. 39 येशूने म्हटले, “धोंड काढा.” मृताची
बहीण माथार् त्यास म्हणाली, “प्रभूजी, आता त्यास दगुर्ंधी येत असेल;
कारण त्यास मरून चार िदवस झाले आहेत.” 40 येशूने ितला म्हटले, “तू
िवश्वास ठेवशील तर तू देवाचे गौरव पाहशील असे मी तुला सांिगतले
नव्हते काय?” 41 तेव्हा त्यांनी धोंड काढली; आिण येशूने डोळे वर
करून म्हणाला, “हे िपत्या, तू माझे ऐकले म्हणून मी तुझे उपकार
मानतो. 42मला माहीत आहे की, तू माझे नेहमी ऐकतोस, तरी जे लोक
सभोवती उभे आहेत त्यांच्याकिरता मी बोललो, यासाठी की, तू मला
पाठवले आहे असा त्यांनी िवश्वास धरावा.” 43असे म्हटल्यावर त्याने
मोठ्याने हाक मारली, “लाजरा, बाहेर ये.” 44 तेव्हा जो मरण पावलेला
होता तो बाहेर आला; त्याचे हातपाय प्रेतवस्त्रांनी बांधलेले व तोंड
रुमालाने गंुडाळलेले होते. येशूने त्यांना म्हटले, “ह्याला मोकळे करून
जाऊ द्या.”

45 तेव्हा मिरयेकडे आलेल्या यहूदी लोकांनी त्याने जे केले ते पािहले
आिण त्यांच्यातल्या पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला; 46पण
िकत्येकांनी परूश्यांकडे जाऊन येशूने केले ते त्यांना सांिगतले.

47मग मुख्य याजकांनी व परूश्यांनी सभा भरवून म्हटले, “आपण
काय करीत आहो? कारण तो मनुष्य पुष्कळ चमत्कार करीत आहे.
48आपण त्यास असेच सोडले तर सवर् लोक त्याच्यावर िवश्वास
ठेवतील; आिण रोमी लोक येऊन आपले स्थान आिण राष्ट्रही िहरावून

घेतील.” 49 तेव्हा त्यांच्यापकैी कयफा नावाचा कोणीएक मनुष्य जो त्या
वषीर् महायाजक होता, तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हास काहीच कळत नाही.
50प्रजेसाठी एका मनुष्याने मरावे आिण सवर् राष्ट्र ाचा नाश होऊ नये
तुम्हास फायदेशीर आहे, हेही तुम्ही लक्षात आणत नाही.” 51आिण हे
तर तो आपल्या मनाचे बोलला नाही; तर त्या वषीर् तो मुख्य याजक
असल्यामुळे त्याने संदेश िदला की, येशू त्या राष्ट्र ासाठी मरणार आहे.
52आिण केवळ त्या राष्ट्र ासाठी असे नाही, तर यासाठी की त्याने
देवाच्या पांगलेल्या मुलांसही एकत्र जमवून एक करावे. 53यावरुन त्या
िदवसापासून, त्यांनी त्यास जीवे मारण्याचा आपसात िनश्चय केला.

54 म्हणून त्यानतंर येशू यहूदी लोकात उघडपणे िफरला नाही; तर
तेथून रानाजवळच्या प्रांतांतील एफ्राईम नावाच्या नगरास गेला व तेथे
आपल्या िशष्यांबरोबर रािहला.

55 तेव्हा यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता; आिण पुष्कळ
लोक वल्हांडणाच्या अगोदर, आपणास शुद्ध करून घ्यावयास बाहेर
गावाहून वर यरुशलेम शहरास गेले. 56आिण ते येशूला शोिधत होते व ते
परमेश्वराच्या भवनात उभे राहून त्यांनी एकमेकांना म्हणत होते, “तुम्हास
काय वाटते? सणास तो मुळीच येणार नाही का?” 57आता मुख्य
याजकांनी व परूश्यांनी तर त्यास धरण्याच्या हेतूने अशी आज्ञा केली
होती की, तो कोठे आहे असे जर कोणाला समजले तर त्याने कळवावे.

बबेेथानीथानी ययेेथथेे मरीयमरीयेेननेे ययेेशूलाशूला ककेेललेेलाला ततैलैाभ्यलाभ्यंगंग

मग येशू वल्हांडणाच्या सहा िदवस आधी बेथानीस आला
आिण ज्या लाजराला येशूने मरण पावलेल्यातून उठवले
होते तो तेथे होता. 2 म्हणून त्यांनी तेथे त्याच्यासाठी रात्रीचे

भोजन केले आिण माथार् वाढीत होती. पण त्याच्याबरोबर भोजनास
बसलेल्यात लाजर हा एक होता. 3 तेव्हा मरीयेने अधार् शेर, शुद्ध
जटामांसीचे, अितमोलवान सुवािसक तेल घेऊन येशूच्या पायांना लावून
आपल्या केसांनी त्याचे पाय पुसले; आिण तेलाच्या सुवासाने घर भरून
गेले. 4 तेव्हा, त्याच्या िशष्यांतला एक, त्यास धरून देणार होता तो
यहूदा इस्कायोर्त म्हणाला, 5 “हे सुवािसक तेल तीनशे चांदीच्या नाण्यांस
िवकून ते गरीबास का िदले नाही?” 6 त्यास गिरबांची काळजी होती
म्हणून तो हे बोलला असे नाही, तर तो चोर होता म्हणून हे बोलला.
त्याच्याजवळ डबी होती आिण ितच्यात जे टाकण्यांत येई ते तो चोरून
घेई, म्हणून तो असे बोलला. 7यावरुन येशूने म्हटले, “ितच्या वाटेस
जाऊ नका. मला पुरण्याच्या िदवसासाठी ितने हे राखून ठेवले आहे.
8कारण गरीब नेहमी तुमच्याजवळ आहेत, पण मी नेहमी तुमच्याजवळ
आहे असे नाही.”

9तो तेथे आहे असे यहूद्यातील पुष्कळ लोकांस कळले आिण केवळ
येशूकरता नाही, तर ज्याला त्याने मरण पावलेल्यातून उठवले होते त्या
लाजरालाही आपण पाहावे म्हणून ते आले. 10पण मुख्य याजकांनी
आपण लाजरालाही ठार मारावे असा िवचार केला. 11कारण
त्याच्यामुळे पुष्कळ यहूदी त्यांना सोडून येशूवर िवश्वास ठेवत होते.

12दसुर्या िदवशी सणास आलेले पुष्कळ लोक येशू यरुशलेम
शहरास येत आहे असे ऐकून, 13खजुरीच्या झावळ्या घेऊन त्याच्या
भेटीस घ्यायला बाहेर िनघाले आिण गजर करीत म्हणाले, “होसान्ना!
प्रभूच्या नावाने येणारा इस्राएलाचा राजा!” धन्यवािदत असो. 14आिण
येशूला एक िंशगरु िमळाल्यावर तो त्यावर बसला.

15 ‘हे िसयोनेच्या कन्ये, िभऊ नको, पाहा, तुझा राजा गाढवीच्या
िंशगरावर बसून येत आहे.’ या शास्त्रलेखाप्रमाणे हे घडले. 16या गोष्टी तर
त्याच्या िशष्यांना पिहल्याने समजल्या नव्हत्या, पण येशूचे गौरव
झाल्यावर, त्यांना आठवण झाली की, त्याच्यािवषयी या गोष्टी िलिहल्या
होत्या आिण लोकांनी त्याच्यासाठी असे केले होते. 17 त्याने लाजराला
कबरतेून बोलावून मरण पावलेल्यातून उठवले, त्यावेळेस जो
लोकसमुदाय त्याच्याबरोबर होता त्यांने त्याच्यािवषयी साक्ष िदली.
18 त्याने हे िचन्ह केले होते असे त्यांनी ऐकले म्हणूनही लोक त्यास
भेटावयास गेले. 19मग परूशी एकमेकांस म्हणाले, “तुमचे काहीच
चालत नाही, हे तुम्ही पाहता; पाहा, जग त्याच्यामागे चालले आहे.”

20सणांत उपासना करावयास आलेल्या लोकांपकैी काही लोक ग्रीक
होते. 21 त्यांनी गालील प्रांतातील बेथसदैाकर िफिलप्प याच्याजवळ
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येऊन िवनतंी केली की, “साहेब, येशूला भेटावे अशी आमची इच्छा
आहे.” 22 िफिलप्पाने येऊन अिंद्रयाला सांिगतले; अिंद्रया व िफिलप्प
यांनी येऊन येशूला सांिगतले.

23 येशूने त्यांना म्हटले, “मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव होण्याची वेळ आली
आहे. 24मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, गव्हाचा दाणा जिमनीत पडून मरण
पावला नाही, तर तो एकटाच राहतो; आिण मरण पावला तर तो पुष्कळ
पीक देतो. 25जो आपल्या जीवावर प्रीती करतो तो त्यास मुकेल आिण
जो या जगांत आपल्या जीवाचा व्देष करतो तो त्याचे सावर्कािलक
जीवनासाठी रक्षण करील. 26जर कोणी माझी सेवा करतो तर त्याने
मला अनुसरावे, म्हणजे जेथे मी आहे तेथे माझा सेवकही असेल. जर
कोणी माझी सेवा करतो तर िपता त्यास मान करील.

27आता माझा जीव अस्वस्थ होत आहे आिण मी काय बोलू? हे
िपत्या, तू या घटकेपासून माझे रक्षण कर. पण मी या कारणासाठीच या
घटकेत आलो आहे. 28 हे िपत्या, तू आपल्या नावाचे गौरव कर” तेव्हा
आकाशवाणी झाली, “मी ते गौरिवले आहे आिण पुन्हाही गौरवीन.”
29 तेव्हा जे लोक सभोवती उभे होते आिण ज्यांनी हे ऐकले ते म्हणाले,
“मेघगजर्ना झाली.” दसुर ेम्हणाले, “त्याच्याशी देवदतू बोलला.”
30 येशूने त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “ही वाणी माझ्यासाठी झाली नाही
तर तुमच्यासाठी झाली आहे. 31आता या जगाचा न्याय होतो, आता या
जगाचा शासक बाहेर टाकला जाईल. 32आिण मला जर पृथ्वीपासून
उंच केले तर मी सवार्ंना माझ्याकडे आकषर् ून घेईन.” 33तो तर आपण
कोणत्या मरणाने मरणार पािहजे हे सुचिवण्याकिरता हे बोलला.
34लोकांनी त्यास िवचारले, “िख्रस्त सवर्काळ राहील असे आम्ही
िनयमशास्त्रांतून ऐकले आहे, तर मनुष्याच्या पुत्राला उंच केले पािहजे
असे आपण कसे म्हणता? हा मनुष्याचा पुत्र आहे तरी कोण?”
35यावरुन येशू त्यांना म्हणाला, “आणखी थोडा वेळ तुमच्याबरोबर
प्रकाश आहे; तुम्हास प्रकाश आहे तोपयर्ंत चाला; यासाठी, अधंकाराने
तुम्हास गाठू नये; कारण जो अधंकारात चालतो त्यास आपण कोठे
जातो हे कळत नाही. 36तुम्ही प्रकाशाचे पुत्र व्हावे म्हणून तुम्हाजवळ
प्रकाश आहे तोपयर्ंत प्रकाशावर िवश्वास ठेवा.” येशू या गोष्टी बोलला
आिण तेथून िनघून जाऊन त्यांच्यापासून गुप्त रािहला.

37 त्याने त्यांच्यासमोर इतकी िचन्हे केली असतांही त्यांनी त्याच्यावर
िवश्वास ठेवला नाही; 38 हे यासाठी झाले की, यशया संदेष्ट्याने जे वचन
सांिगतले होते ते पूणर् व्हावे, ते असेः
‘प्रभू, आम्ही ऐकलेल्या वातेर्वर कोणी िवश्वास ठेवला आहे?
परमेश्वराचा भूज कोणास प्रकट झाला आहे?’
39 म्हणून त्यांना िवश्वास ठेवता आला नाही;

या कारणाने यशया पुन्हा म्हणाला,
40 ‘त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये,
अतंःकरणाने समजू नये, वळू नये व
मी त्यांना बर ेकरू नये
म्हणून त्याने त्यांचे डोळे आंधळे केले व अतंःकरण कठीण केले आहे.’

41यशयाने त्याचे गौरव पािहले म्हणून त्याने या गोष्टी सांिगतल्या
आिण तो त्याच्यािवषयी बोलला. 42तरी यहूदी अिधकार्यांतूनही
पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला, परतंु आपणांस सभास्थानाच्या
बाहेर घालवू नये म्हणून परूश्यांमुळे ते तसे कबूल करीत नव्हते.
43कारण त्यांना देवाकडील गौरवापेक्षा मनुष्याकडील गौरव अिधक िप्रय
वाटले.

44आिण येशू मोठ्याने म्हणाला, “जो माझ्यावर िवश्वास ठेवतो तो
माझ्यावर नाही, तर ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो.
45आिण जो मला पाहतो तो ज्याने मला पाठवले त्यास पाहतो. 46जो
कोणी माझ्यावर िवश्वास ठेवतो त्याने अधंकारात राहू नये म्हणून मी
जगात प्रकाश असा आलो आहे. 47कोणी जर माझी वचने ऐकतो पण
ती पाळीत नाही, त्याचा न्याय मी करीत नाही; कारण मी जगाचा न्याय
करण्यासाठी नव्हे, तर मी जगाचे तारण करायला आलो आहे. 48जो
माझा अवमान करतो आिण माझी वचने स्वीकारीत नाही त्याचा न्याय
करणार ेकोणी आहे. जे वचन मी सांिगतले, तेच शेवटल्या िदवशी, त्याचा
न्याय करील. 49कारण मी आपल्या मनाचे बोललो नाही, तर मी काय
सांगावे आिण काय बोलावे यािवषयी ज्या िपत्याने मला पाठवले त्यानेच
मला आज्ञा िदली आहे. 50 त्याची आज्ञा सावर्कािलक जीवन आहे. हे

मला ठाऊक आहे. म्हणून जे काही मी बोलतो ते िपत्याने मला
सांिगतल्याप्रमाणे बोलतो.”

ययेेशशू ूिशष्यांचिशष्यांचेे पायपाय धुतोधुतो

आता, वल्हांडण सणाअगोदर असे झाले की, येशूने आता
या जगांतून िपत्याकडे िनघून जाण्याची वेळ आली आहे, हे
जाणून, या जगातील स्वकीयांवर त्याची जी प्रीती होती, ती

त्याने शेवटपयर्ंत केली. 2 िशमोनाचा पुत्र यहूदा इस्कायोर्त याच्या मनात
येशूला िवश्वासघाताने शत्रूच्या हाती द्यावे असे सतैानाने आधीच घातले
होते. 3 येशू जाणत होता की, िपत्याने त्याच्या हातात सवर् िदले होते
आिण तो देवाकडून आला होता व देवाकडे जात होता; 4 येशू
भोजनावरून उठला, त्याने आपली बाह्यवस्त्रे एकीकडे ठेवली आिण एक
कापड घेऊन आपल्या कमरलेा बांधला. 5 त्यानतंर येशू एका गगंाळात
पाणी ओतून आिण तो िशष्यांचे पाय धुऊ लागला व कमरलेा बांधलेल्या
कापडाने पुसू लागला. 6मग तो िशमोन पेत्राकडे आला, तेव्हा तो त्यास
म्हणाला, “प्रभूजी, आपण माझे पाय धुता काय?” 7 येशूने त्यास उत्तर
िदले, “मी काय करतो ते तुला आता कळत नाही, पण ते तुला पुढे
कळेल.” 8 पेत्र त्यास म्हणाला, “तुम्हास माझे पाय कधीही धुवावयाचे
नाहीत.” येशूने त्यास उत्तर िदले, “मी तुला धुतले नाही, तर तुला
माझ्याबरोबर वाटा नाही.” 9 िशमोन पेत्र त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, माझे
केवळ पायच धुऊ नका, तर हात आिण डोकेही धुवा.” 10 येशूने त्यास
म्हटले, “ज्याचे स्नान झाले आहे त्यास पायांिशवाय दसुर ेकाही धुवायची
गरज नाही, तर तो सवार्ंगी शुद्ध आहे; तुम्ही शुद्ध आहा, पण सगळे जण
नाही.” 11कारण आपणाला िवश्वासघाताने शत्रूच्या हाती कोण धरून
देणार आहे हे त्यास ठाऊक होते, म्हणून तो म्हणाला, “तुम्ही सगळे जण
शुद्ध नाही.”

12मग त्याने त्यांचे पाय धुतल्यावर आपली बाह्यवस्त्रे घालून व तो
पुन्हा खाली बसल्यावर त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास काय केले ते
तुम्हास समजले काय? 13तुम्ही मला ‘गुरू’ आिण ‘प्रभू’ म्हणता आिण ते
ठीक म्हणता, कारण मी तसाच आहे. 14मग मी जर तुमचा प्रभू आिण
गुरू असता तुमचे पाय धुतले तर तुम्हीपण एकमेकांचे पाय धुवावेत.
15कारण मी तुम्हास केले तसे तुम्हीही करावे म्हणून मी तुम्हास
उदाहरण िदले आहे. 16मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, दास आपल्या
धन्यापेक्षा मोठा नाही; आिण पाठवलेला पाठवणाऱ्यापेक्षा मोठा नाही.
17या गोष्टी तुम्हास समजतात तर त्याप्रमाणे वागल्याने तर तुम्ही धन्य
आहात. 18मी तुमच्यातील सवार्ंिवषयी बोलत नाही. मी ज्यांना िनवडले
आहे त्यांना मी ओळखतो. तरी, ‘ज्याने माझी भाकर खाल्ली त्यानेच
माझ्यािवरुद्ध आपली टाच उचलली,’ हा शास्त्रलेख पूणर् झाला पािहजे.
19आतापासून हे होण्याच्या आधीच मी हे तुम्हास सांगून ठेवतो,
यासाठी की जेव्हा हे होईल, तेव्हा तुम्ही िवश्वास ठेवावा की, मी तो आहे.
20मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो की, मी ज्याला पाठवतो त्याचा जो
स्वीकार करतो तो माझा स्वीकार करतो आिण जो मला स्वीकारतो तो
ज्याने मला पाठवले त्यास स्वीकारतो.”

21असे बोलल्यावर येशू आत्म्यात अस्वस्थ झाला आिण साक्ष देऊन
म्हणाला, “मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, तुमच्यांतला एकजण मला
िवश्वासघात करून शत्रूच्या हाती धरून देईल.” 22तो कोणािवषयी
बोलतो या संशयाने िशष्य एकमेकांकडे पाहू लागले. 23 तेव्हा ज्याच्यावर
येशूची प्रीती होती असा त्याच्या िशष्यांतील एकजण येशूच्या उराशी
टेकलेला होता. 24 म्हणून ज्याच्यािवषयी तो बोलतो तो कोण आहे हे
आम्हास सांग, असे िशमोन पेत्राने त्यास खणुावून म्हटले. 25 तेव्हा तो
तसाच येशूच्या उराशी टेकलेला असता त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, तो
कोण आहे?” 26 येशूने उत्तर िदले, “मी ज्याला हा घास ताटात बुचकळून
देईन, तोच तो आहे.” आिण त्याने तो घास ताटात बुचकळून, तो
िशमोनाचा पुत्र यहूदा इस्कायोर्त याला िदला. 27आिण घास
िदल्याबरोबर सतैान त्यांच्यामध्ये िशरला. मग येशूने त्यास म्हटले, “तुला
जे करावयाचे आहे ते लवकर करून टाक.” 28पण त्याने त्यास असे
कशासाठी सांिगतले हे भोजनास बसलेल्यातील कोणालाही समजले
नाही. 29कारण यहूदाजवळ डबी होती म्हणून सणासाठी आपणांस गरज
आहे ते िवकत घ्यावे िंकवा गिरबांस काहीतरी द्यावे असे येशू सांगतो
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आहे, असे िकत्येकांस वाटले. 30मग घास घेतल्यावर तो लगेच बाहेर
गेला; त्यावेळी रात्र होती.

31तो बाहेर गेल्यावर येशू म्हणाला, “आता मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव
झाले आहे आिण त्याच्याठायी देवाचे गौरव झाले आहे; 32 देव
आपल्याठायी त्याचे गौरव करील. तो त्याचे लवकर गौरव करील.
33मुलांनो, मी अजून थोडा वेळ तुमच्याबरोबर आहे; तुम्ही माझा शोध
कराल; आिण मी यहूदी अिधकाऱ्यांना सांिगतले की, ‘मी जाईन ितकडे
तुम्हास येता येणार नाही.’ तसे तुम्हासही आता सांगतो. 34मी एक नवी
आज्ञा तुम्हास देतो; तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. जशी मी तुमच्यावर
प्रीती केली तशी तुम्हीही एकमेकांवर प्रीती करावी. 35तुमची एकमेकांवर
प्रीती असली म्हणजे यावरुन सवर् ओळखतील की, तुम्ही माझे िशष्य
आहात.”

36 िशमोन पेत्र त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, आपण कोठे जाता?” येशूने
त्यास उत्तर िदले, “मी जाईन ितकडे, आता, तुला माझ्यामागे येता येणार
नाही; पण नतंर तू येशील.” 37 पेत्र त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, मला
आपल्यामागे आताच का येता येणार नाही? मी आपल्यासाठी माझा जीव
देईन.” 38 येशूने त्यास उत्तर िदले, माझ्यासाठी तू आपला जीव देशील
“काय? मी तुला खर ेखर ेसांगतों, तू मला तीनदा नाकारशील तोपयर्ंत
कोंबडा आरवणार नाही.

िपत्याकडिपत्याकडेे जाण्याचाजाण्याचा मागमागर्र्

तुमचे अतंःकरण घाबरू देऊ नका; देवावर िवश्वास ठेवा,
माझ्यावरही िवश्वास ठेवा. 2माझ्या िपत्याच्या घरात
राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत. नसत्या तर मी तुम्हास

तसे सांिगतले असते; मी तुमच्यासाठी जागा तयार करावयास जातो
3आिण, मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन्हा येऊन
तुम्हास आपल्याजवळ घेईन; यासाठी जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे.
4मी जातो ितकडचा मागर् तुम्हास माहीत आहे.” 5थोमा त्यास म्हणाला,
“प्रभूजी, आपण कोठे जाता हे आम्हास माहीत नाही; मग मागर् आम्हास
कसा माहीत असणार?” 6 येशूने त्यास म्हटले, “मागर्, सत्य आिण जीवन
मीच आहे. माझ्याद्वार ेआल्यािशवाय िपत्याकडे कोणी येत नाही. 7मी
कोण आहे हे तुम्ही ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही ओळखले
असते. आतापासून पुढे तुम्ही त्यास ओळखता आिण तुम्ही त्यास
पािहलेही आहे.”

8 िफिलप्प, त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, आम्हास िपता दाखवा, म्हणजे
आम्हास तेवढे पुर ेआहे.” 9 येशूने त्यास म्हटलेः “िफिलप्पा, मी इतका
काळ तुम्हाजवळ असूनही तू मला ओळखीत नाहीस काय? ज्याने मला
पािहले आहे त्याने िपत्याला पािहले आहे; तर ‘आम्हास िपता दाखवा’
असे तू कसे म्हणतोस? 10मी िपत्यामध्ये व िपता माझ्यामध्ये आहे,
असा िवश्वास तू धरीत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तुम्हास सांगतो, त्या
मी आपल्या मनाच्या सांगत नाही; माझ्यामध्ये राहणारा िपता स्वतःची
कामे करतो. 11मी िपत्यामध्ये व िपता माझ्यामध्ये आहे यावर तुम्ही
िवश्वास ठेवा; नाही तर माझ्या कृत्यांमुळे तरी माझ्यावर िवश्वास ठेवा.

12मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, मी जी कामे करतो ती माझ्यावर
िवश्वास ठेवणाराही करील आिण त्यापेक्षा अिधक मोठी करील, कारण मी
िपत्याकडे जातो. 13पुत्राच्या ठायी िपत्याचे गौरव व्हावे म्हणून तुम्ही जे
काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन. 14तुम्ही माझ्या नावाने
माझ्याजवळ काही मागाल तर मी ते करीन.

पिवत्रपिवत्र आत्माआत्मा िमळण्याबद्दलिमळण्याबद्दल वचनवचन

15माझ्यावर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल.
16मी िपत्याला िवनतंी करीन, मग तो तुम्हास दसुरा कैवारी म्हणजे
सत्याचा आत्मा देईल. अशासाठी की, त्याने तुम्हाबरोबर सवर्काळ रहावे.
17तो सत्याचा आत्मा आहे, जग त्यास ग्रहण करू शकत नाही, कारण
ते त्यास पाहत नाही अथवा त्यास ओळखीत नाही; तुम्ही त्यास
ओळखता, कारण तो तुम्हाबरोबर राहतो आिण तो तुम्हामध्ये वस्ती
करील. 18मी तुम्हास अनाथ असे सोडणार नाही; मी तुम्हाकडे येईन.
19आता थोडाच वेळ आहे, मग जग मला आणखी पाहणार नाही. पण
तुम्ही मला पाहाल; मी िजवंत आहे, म्हणून तुम्हीही िजवंत रहाल.

20 त्यािदवशी तुम्हास समजेल की, मी आपल्या िपत्यामध्ये आहे व
तुम्ही माझ्यामध्ये व मी तुम्हामध्ये आहे. 21ज्याच्याजवळ माझ्या आज्ञा
आहेत आिण जो त्या पाळतो तोच माझ्यावर प्रीती करणारा आहे; आिण
जो माझ्यावर प्रीती करतो त्याच्यावर माझा िपता प्रीती करील; मीही
त्याच्यावर प्रीती करीन व स्वतः त्यास प्रकट होईन.” 22यहूदा
(इस्कायोर्त नव्हे) त्यास म्हणाला, “प्रभूजी, असे काय झाले की, आपण
स्वतः आम्हास प्रकट व्हाल आिण जगाला प्रकट होणार नाही?”
23 येशूने त्यास उत्तर िदले, “ज्याची माझ्यावर प्रीती असेल तो माझे
वचन पाळील; माझा िपता त्याच्यावर प्रीती करील आिण आम्ही
त्याच्याकडे येऊन, त्याच्याबरोबर वस्ती करून राहू. 24जो माझ्यावर
प्रीती करीत नाही तो माझी वचने पाळीत नाही आिण तुम्ही जे वचन
ऐकता ते माझे नाही तर ज्याने मला पाठवले त्या िपत्याचे आहे.

25मी तुमच्याबरोबर रहात असतांना या गोष्टी तुम्हास सांिगतल्या
आहेत. 26तरी ज्याला िपता माझ्या नावाने पाठवील तो कैवारी म्हणजे
पिवत्र आत्मा तुम्हास सवर्काही िशकवील आिण ज्या गोष्टी मी तुम्हास
सांिगतल्या त्या सवार्ची तुम्हास आठवण करून देईल. 27मी तुम्हास
शांती देऊन ठेिवतो; मी आपली शांती तुम्हास देतो जसे जग देते तसे मी
तुम्हास देत नाही; तुमचे अतंःकरण अस्वस्थ िंकवा भयभीत होऊ नये,
28 ‘मी जातो आिण तुम्हाकडे परत येईन.’ असे जे मी तुम्हास सांिगतले
ते तुम्ही ऐकले आहे. माझ्यावर तुमची प्रीती असती तर मी िपत्याकडे
जातो म्हणून तुम्हास आनदं वाटला असता; कारण माझा िपता
माझ्यापेक्षा थोर आहे. 29 ते होईल तेव्हा तुम्ही िवश्वास ठेवावा, म्हणून ते
होण्याअगोदर, आता मी तुम्हास सांिगतले आहे, 30यापुढे, मी
तुम्हाबरोबर फार बोलणार नाही, कारण जगाचा शासक येतो; तरी
माझ्यावर त्याची काही सत्ता नाही. 31परतंु मी िपत्यावर प्रीती करतो
आिण िपत्याने जशी मला आज्ञा िदली तसे मी करतो, हे जगाने
ओळखावे म्हणून असे होते. उठा, आपण येथून जाऊ.”

द्राक्षवद्राक्षवेेलल आिणआिण फाटफाटेे

मीच खरा द्राक्षवेल आहे आिण माझा िपता माळी आहे.
2माझ्यातील, फळ न देणारा, प्रत्येक फाटा तो काढून
टाकतो आिण फळ देणार्या प्रत्येक फाट्याला अिधक फळ

यावे म्हणून तो त्यास साफसूफ करतो. 3 जे वचन मी तुम्हास सांिगतले
त्यामुळे, तुम्ही आता शुद्ध झालाच आहात. 4तुम्ही माझ्यामध्ये राहा
आिण मी तुम्हामध्ये राहीन. जसे फाटा वेलात रािहल्यावाचून त्यास
आपल्याआपण फळ देता येत नाही, तसे माझ्यामध्ये रािहल्यावाचून
तुम्हासही देता येणार नाही. 5मीच वेल आहे, तुम्ही फाटे आहा; जो
माझ्यामध्ये राहतो आिण मी ज्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो,
कारण माझ्यापासून वेगळे असल्यास तुम्हास काही करीता येत नाही.
6कोणी माझ्यामध्ये रािहला नाही, तर त्यास फाट्याप्रमाणे बाहेर
टाकतात व तो वाळून जातो आिण तसले फाटे गोळा करून अग्नीत
टाकतात व ते जळून जातात. 7तुम्ही माझ्यामध्ये राहीला आिण माझी
वचने तुम्हामध्ये रािहली तर जे काही तुम्हास पािहजे असेल ते मागा
म्हणजे ते तुम्हास िमळेल. 8तुम्ही िवपुल फळ िदल्याने माझ्या िपत्याचे
गौरव होते; आिण तुम्ही माझे िशष्य व्हाल. 9जशी िपत्याने माझ्यावर
प्रीती केली तशीच मीही तुम्हावर प्रीती केली आहे; तसेच तुम्हीही माझ्या
प्रीतीत रहा. 10जसा मी माझ्या िपत्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत
राहतो, तसेच तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर तुम्ही माझ्या प्रीतीत
रहाल. 11माझा आनदं तुम्हामध्ये असावा आिण तुमचा आनदं पिरपूणर्
व्हावा म्हणून मी हे तुम्हास या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.

12जशी मी तुम्हावर प्रीती केली तशीच तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी
अशी माझी आज्ञा आहे. 13आपल्या िमत्रांसाठी आपला जीव द्यावा
यापेक्षा कोणाची प्रीती मोठी नाही. 14मी तुम्हास जे काही सांगतो ते
तुम्ही कराल तर तुम्ही माझे िमत्र आहात. 15मी तुम्हास आतापासून
दास म्हणत नाही, कारण धनी काय करतो ते दासास कळत नाही; पण
मी तुम्हास िमत्र म्हणले आहे, कारण मी ज्या गोष्टी िपत्याकडून ऐकून
घेतल्या त्या सवर् मी तुम्हास कळवल्या आहेत. 16तुम्ही मला िनवडले
नाही, तर मी तुम्हास िनवडले आिण नेमले आहे; यामध्ये हेतू हा आहे
की, तुम्ही जाऊन, फळ द्यावे, तुमचे फळ िटकावे आिण जे काही तुम्ही

योहान 13:30 543 योहान 15:16



16

17

माझ्या नावाने िपत्याजवळ मागाल ते त्याने तुम्हास द्यावे. 17तुम्ही
एकमेकांवर प्रीती करावी म्हणून मी तुम्हास या आज्ञा करतो.

जगजग वव सत्याचासत्याचा आत्माआत्मा

18जग जर तुमचा व्देष करते तर तुमचा व्देष करण्याच्यापूवीर् त्याने
माझाही केला आहे. 19जर तुम्ही जगाचे असता तर जगाने स्वकीयांवर
प्रीती केली असती. पण तुम्ही जगाचे नाही, मी तुम्हास जगांतून िनवडले
आहे, म्हणून जग तुमचा व्देष करते, 20 ‘दास धन्यापेक्षा मोठा नाही’ हे जे
वचन मी तुम्हास सांिगतले त्याची आठवण करा. ते माझ्या पाठीस
लागले तर ते तुमच्याही पाठीस लागतील; त्यांनी माझे वचन पाळले तर
ते तुमचेही पाळतील. 21पण ते माझ्या नावाकरता हे सवर् तुम्हास
करतील; कारण ज्याने मला पाठवले त्यास ते ओळखीत नाहीत. 22मी
जर आलो नसतो आिण त्यांच्याशी बोललो नसतो तर त्यांच्याकडे पाप
नसते, पण आता त्यांना आपल्या पापािवषयी िनिमत्त सांगता येत नाही.
23जो माझा व्देष करतो तो माझ्या िपत्याचाही व्देष करतो. 24जी कामे
दसुर्या कोणी केली नाहीत ती मी त्यांच्यामध्ये केली नसती तर
त्यांच्याकडे पाप नसते. पण आता त्यांनी मला आिण माझ्या िपत्यालाही
पािहले आहे व आमचा व्देष केला आहे. 25तथािप ‘त्यांनी िवनाकारण
माझा व्देष केला’ हे जे वचन त्यांच्या शास्त्रात िलिहले आहे ते पूणर् व्हावे
म्हणून हे असे होते. 26पण जो िपत्यापासून िनघतो, ज्याला मी
िपत्यापासून तुम्हाकडे पाठवीन तो कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा येईल
तेव्हा तो माझ्यािवषयी साक्ष देईल. 27आिण तुम्ही पिहल्यापासून
माझ्याबरोबर आहात म्हणून तुम्हीही साक्ष द्याल.

तुम्ही अडखळवले जाऊ नये म्हणून मी तुम्हास या गोष्टी
सांगून ठेवल्या आहेत. 2 ते तुम्हास सभास्थानाच्या बाहेर
घालवतील; इतकेच काय पण तुमचा जीव घेणाऱ्या

प्रत्येकाला आपण देवाला सेवा सादर करीत आहोत असे वाटेल, अशी
वेळ येत आहे. 3 त्यांनी िपत्याला आिण मलाही ओळखले नसल्यामुळे ते
असे करतील. 4मी तुम्हास या गोष्टी अशासाठी सांगून ठेवल्या आहेत
की, ती घडण्याची वेळ आली म्हणजे त्या मी तुम्हास सांिगतल्या होत्या
याची आठवण व्हावी. या गोष्टी मी तुम्हास, प्रारभंापासून, सांिगतल्या
नाहीत, कारण मी तुमच्याबरोबर होतो. 5पण ज्याने मला पाठवले
त्याच्याकडे मी आता जातो आिण आपण कोठे जाता असे तुमच्यापकैी
कोणीही मला िवचारीत नाही. 6पण मी या गोष्टी तुमच्याशी बोलल्यामुळे
तुमचे अतंःकरण दःुखाने भरले आहे. 7तरीही मी तुम्हास खर ेते सांगतो,
मी जातो हे तुमच्या फायद्याचे आहे, कारण मी गेलो नाही, तर कैवारी
तुमच्याकडे येणारच नाही; मी गेलो तर मी त्यास तुमच्याकडे पाठवीन;
8आिण तो आल्यावर तो जगाची पापािवषयी, नीितमत्त्वािवषयी आिण
न्यायािवषयी खात्री करील. 9पापािवषयी; कारण ते माझ्यावर िवश्वास
ठेवत नाहीत. 10नीितमत्त्वािवषयी; कारण मी माझ्या िपत्याकडे जातो
आिण पुढे तुम्हास मी िदसणार नाही. 11आिण न्यायािवषयी; कारण या
जगाच्या शासकाचा न्याय झाला आहे.

12मला तुम्हास अजून पुष्कळ गोष्टी सांगावयाच्या आहेत पण तुम्ही
आताच त्या सहन करू शकणार नाही. 13पण तो सत्याचा आत्मा येईल
तेव्हा तो तुम्हास मागर् दाखवून सवर् सत्यात नेईल, कारण तो आपल्या
स्वतःचे सांगणार नाही; तर जे ऐकेल तेच सांगेल आिण होणार्या गोष्टी
तुम्हास कळवील. 14तो माझे गौरव करील, कारण जे माझे आहे त्यातून
घेऊन ते तो तुम्हास कळवील. 15 जे काही स्वगीर्य िपत्याचे आहे ते सवर्
माझे आहे; म्हणून मी म्हणालो की, जे माझे आहे त्यांतून घेऊन ते
तुम्हास कळवील.

16थोड्या वेळाने, मी तुम्हास िदसणार नाही; आिण पुन्हा, थोड्या
वेळाने तुम्ही मला पाहाल. 17 तेव्हा त्याच्या िशष्यांपकैी काही एकमेकांस
म्हणाले, “हा आम्हास, ‘थोड्या वेळाने मी तुम्हास िदसणार नाही आिण
पुन्हा थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल,’ िशवाय, ‘कारण मी िपत्याकडे
जातो.’ असे जे म्हणतो त्याचा अथर् काय?” 18 ते म्हणत होते, हा
‘थोड्या वेळाने’ असे जे म्हणतो याचा अथर् काय? हा काय बोलतो ते
आम्हास समजत नाही. 19आपणाला िवचारावे असे त्यांच्या मनात
आहे, हे ओळखून येशू त्यांना म्हणाला, “मी म्हणले की, थोड्या वेळाने,
तुम्हास मी िदसणार नाही आिण पुन्हा, थोड्या वेळाने, तुम्ही मला

पहाल, यािवषयी एकमेकांना िवचारीत आहात काय? 20मी तुम्हास खरे
खर ेसांगतो, तुम्ही रडाल आिण शोक कराल, तरी जग आनदं करील.
तुम्हास दःुख होईल, पण तुमचे दःुखच तुमचा आनदं होईल. 21स्त्री
प्रसूत होते तेव्हा ितला वेदनांचे दःुख होते, कारण ितची प्रसूतीची घटका
आलेली असते; पण बालक जन्मल्यावर जगात एक मनुष्य जन्मल्याचा
जो आनदं होतो त्यामुळे ितला त्या के्लशाची आठवण होत नाही.
22आिण म्हणून, आता तुम्हास दःुख झाले आहे; तरी मी तुम्हास पुन्हा
भेटेन आिण तुमचे अतंःकरण आनिंदत होईल आिण तुमच्यापासून
तुमचा आनदं कोणीही िहरावून घेणार नाही. 23आिण त्यािदवशी तुम्ही
मला काही प्रश्न िवचारणार नाही. मी तुम्हास खर ेखर ेसांगतो, तुम्ही
िपत्याजवळ काही मागाल तर तो ते तुम्हास माझ्या नावाने देईल.
24तुम्ही अजून माझ्या नावाने काही मािगतले नाही; मागा म्हणजे
तुम्हास िमळेल, यासाठी की, तुमचा आनदं पिरपूणर् व्हावा.

25या गोष्टी मी तुमच्याशी दाखल्यात बोललो आहे; पण जेव्हा मी
तुमच्याशी दाखल्यात बोलणार नाही पण मी तुम्हास उघडपणे
िपत्यािवषयी सांगेन अशी वेळ येत आहे. 26 त्यािदवशी तुम्ही माझ्या
नावाने मागाल; आिण मी तुमच्यासाठी िपत्याजवळ िवनतंी करीन असे
मी तुम्हास म्हणत नाही. 27कारण िपता स्वतः तुमच्यावर प्रीती करतो,
कारण तुम्ही माझ्यावर प्रीती केली आहे आिण मी िपत्यापासून आलो
असा िवश्वास धरला आहे. 28मी िपत्यापासून िनघून जगात आलो आहे;
पुन्हा, जग सोडून िपत्याकडे जातो.”

29 त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले, “पाहा, आता आपण उघडपणे बोलत
आहा, दाखला सांगत नाही. 30आता आम्हास कळले आहे की,
आपल्याला सवर्काही कळते आिण कोणी आपल्याला िवचारावे याची
आपणाला गरज नाही. यावरुन आपण देवापासून आला आहात असा
आम्ही िवश्वास धरतो.” 31 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “तुम्ही आता िवश्वास
ठेवता काय? 32पाहा, अशी वेळ येत आहे िंकबहुना आली आहे की,
तुमची दाणादाण होऊन तुम्ही सवर् आपआपल्या घरी जाल व मला एकटे
सोडाल; पण मी एकटा नाही, कारण िपता माझ्याबरोबर आहे.
33माझ्याठायी तुम्हास शांती िमळावी म्हणून मी या गोष्टी सांिगतल्या
आहेत. जगात तुम्हास के्लश होतील; तरी धीर धरा, मी जगाच्या शक्तीला
िजकले आहे.”

ययेेशूचीशूची प्राथप्राथर्र्नाना

या गोष्टी बोलल्यावर येशू वर आकाशाकडे दृष्टी लावून
म्हणाला, हे िपत्या, वेळ आली आहे; पुत्राने तुझे गौरव करावे
म्हणून तू आपल्या पुत्राचे गौरव कर. 2 जे तू त्यास िदले

आहेत त्या सवार्ंना त्याने सावर्कािलक जीवन द्यावे, म्हणून तू त्यास सवर्
मनुष्यांमात्रावर अिधकार िदला आहेस. 3सावर्कािलक जीवन हेच आहे
की, तू जो एकच, खरा देव त्या तुला आिण ज्याला तू पाठवलेस त्या येशू
िख्रस्ताला ओळखावे. 4 जे तू काम मला करावयाला िदलेस ते पूणर्
करून मी पृथ्वीवर तुझे गौरव केले आहे. 5तर आता, हे माझ्या िपत्या,
हे जग होण्याआधी तुझ्याबरोबर मला जे गौरव होते त्याच्यायोगे तू
आपणा स्वतःबरोबर माझे गौरव कर.

6 जे लोक तू मला जगातून िदले त्यांना मी तुझे नाव प्रकट केले. ते
तुझे होते आिण ते तू मला िदलेस आिण त्यांनी तुझे वचन पाळले आहे.
7आता त्यांना समजले आहे की, तू ज्या गोष्टी मला िदल्यास त्या सवर्
तुझ्यापासून आहेत. 8कारण तू मला जी वचने िदलीस ती मी त्यांना
िदली आहेत; ती त्यांनी स्वीकारली, मी तुझ्यापासून आलो हे त्यांनी
खरोखर ओळखले आिण तू मला पाठवले. असा त्यांनी िवश्वास ठेवला.
9 त्यांच्यासाठी मी िवनतंी करतो, मी जगासाठी िवनतंी करीत नाही, तर
जे तू मला िदले आहेत त्यांच्यासाठी मी िवनतंी करतो, कारण ते तुझे
आहेत. 10 जे माझे ते सवर् तुझे आहे आिण जे तुझे ते सवर् माझे आहे
आिण त्यांच्याठायी माझे गौरव झाले आहे. 11आिण आता, यापुढे मी
जगात नाही; पण ते जगात आहेत आिण मी तुझ्याकडे येत आहे. हे
पिवत्र िपत्या, तू मला िदलेल्या तुझ्या नावात त्यांना राख यासाठी की,
जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनीही एक व्हावे. 12जोपयर्ंत मी
त्यांच्याबरोबर होतो तोपयर्ंत तू मला िदलेल्या तुझ्या नावात मी त्यांना
राखले; मी त्यांचा सांभाळ केला आिण नाशाच्या पुत्रािशवाय त्यांच्यातून
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कोणाचा नाश झाला नाही. हा शास्त्रलेख पूणर् व्हावा म्हणून असे झाले.
13पण आता मी तुझ्याकडे येत आहे आिण माझा आनदं त्यांच्याठायी
पिरपूणर् व्हावा म्हणून मी जगात या गोष्टी बोलतो. 14मी त्यांना तुझे वचन
िदले आहे, जगाने त्यांचा व्देष केला आहे; कारण जसा मी जगाचा नाही
तसे तेही जगाचे नाहीत. 15तू त्यांना जगातून काढून घ्यावे अशी मी
िवनतंी करीत नाही, तर तू त्यांना दषु्टापासून राखावे अशी मी िवनतंी
करतो. 16जसा मी जगाचा नाही, तसे तेही जगाचे नाहीत. 17तू त्यांना
सत्यात पिवत्र कर. तुझे वचन हेच सत्य आहे. 18जसे तू मला जगात
पाठवले तसे मीही त्यांना जगात पाठवले आहे. 19आिण त्यांनीही
सत्यांत पिवत्र व्हावे म्हणून मी त्यांच्याकिरता स्वतःला पिवत्र करतो.

20मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही, तर त्यांच्या शब्दावरून जे माझ्यावर
िवश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठीही िवनतंी करतो 21की, त्या सवार्ंनी एक
व्हावे; हे माझ्या िपत्या, जसा तू माझ्यामध्ये आहेस व मी तुझ्यामध्ये
आहे तसे त्यांनीही तुझ्यामाझ्यामध्ये (एक) व्हावे, कारण तू मला पाठवले
असा जगाने िवश्वास धरावा. 22तू जे गौरव मला िदले आहे, ते मी त्यांना
िदले आहे, यासाठी की, जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनी एक व्हावे;
23 म्हणजे मी त्यांच्यामध्ये आिण तू माझ्यामध्ये; यासाठी की, त्यांनी
एक होऊन पूणर् व्हावे आिण, त्यावरून जगाने समजून घ्यावे की, तू मला
पाठवले आिण जशी तू माझ्यावर प्रीती केली तशी त्यांच्यावरही प्रीती
केली.

24 हे माझ्या िपत्या, माझी अशी इच्छा आहे की, तू जे मला िदले
आहेत त्यांनीही जेथे मी असेन तेथे माझ्याजवळ असावे, यासाठी की, जे
माझे गौरव तू मला िदले आहे ते त्यांनी पाहावे; कारण जगाचा पाया
घातला त्यापुवीर् तू माझ्यावर प्रीती केली. 25 हे “न्यायसंपन्न िपत्या,
जगाने तुला ओळखले नाही, मी तुला ओळखले आहे आिण तू मला
पाठवले असे त्यांनी ओळखले आहे. 26मी तुझे नाव त्यास कळवले
आहे आिण मी कळवीन, यासाठी की, जी प्रीती तू माझ्यावर केली ती
त्यांच्यामध्ये असावी आिण मी त्यांच्यामध्ये असावे.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक

हे बोलल्यानतंर येशू आपल्या िशष्यांबरोबर िकद्रोन
ओहळाच्या पलीकडे गेला. तेथे एक बाग होती; तेथे तो व
त्याचे िशष्य गेले. 2ही जागा त्यास धरून देणाऱ्या

यहूदालाही माहीत होती कारण येशू पुष्कळ वेळा आपल्या िशष्यांबरोबर
तेथे जात असे. 3 तेव्हा सिैनकांची तुकडी व मुख्य याजक लोक व
परूशी यांच्याकडचे कामदार िमळाल्यावर, िदवे, मशाली व शस्त्रे घेऊन
यहूदा तेथे आला. 4 येशू आपणावर जे काही येणार हे सवर् जाणून बाहेर
आला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही कोणाला शोधत आहात?” 5 त्यांनी
त्यास उत्तर िदले, “नासरथेकर येशूला.” तो त्यांना म्हणाला, “तो मी
आहे.” आिण ज्या यहूदाने त्यास धरून िदले देखील त्यांच्याबरोबर उभा
होता, 6 ‘तो मीच आहे’ असे म्हणताच ते मागे सरकून जाऊन जिमनीवर
पडले. 7मग त्याने त्यांना पुन्हा िवचारले, “तुम्ही कोणाला शोधता?”
आिण ते म्हणाले, “नासरथेकर येशूला.” 8 येशूने उत्तर िदले, “मीच तो
आहे; असे मी तुम्हास सांिगतले, तुम्ही मला शोधीत असला तर यांना
जाऊ द्या.” 9 ‘जे तू मला िदले आहेत त्यांतून मी एकही हरिवला नाही,’
असे जे वचन तो बोलला होता ते पूणर् व्हावे म्हणून हे झाले. 10 तेव्हा
िशमोन पेत्राजवळ तरवार असल्याने त्याने ती उपसली व
महायाजकाच्या दासावर चालिवली आिण त्याचा उजवा कान कापून
टाकला. त्या दासाचे नाव मल्ख होते. 11 तेव्हा येशू पेत्राला म्हणाला,
“तरवार म्यानात घाल. िपत्याने मला जो प्याला िदला आहे तो मी िपऊ
नये काय?”

12मग सिैनकांची तुकडी व हजारांचा सरदार आिण यहूद्यांचे
अिधकारी हे येशूला धरून बांधले. 13आिण त्यास प्रथम हन्नाकडे नेले
कारण, त्या वषीर् महायाजक असलेल्या कयफाचा हा सासरा होता,
14 एका मनुष्याने लोकांसाठी मरावे हे फायद्याचे आहे. अशी मसलत
यहूद्यास याच कयफाने िदली होती.

पपेेत्रत्र ययेेशूलाशूला नाकारतोनाकारतो

15 िशमोन पेत्र व दसुरा एक िशष्य येशूच्या मागे मागे चालले; तो िशष्य
महायाजकाच्या ओळखीचा होता आिण येशूबरोबर महायाजकाच्या
वाड्यात गेला. 16पण पेत्र बाहेर, दाराशी उभा रािहला होता, म्हणून जो
दसुरा िशष्य महायाजकाच्या ओळखीचा होता त्याने बाहेर जाऊन व
द्वारपािलकेला सांगून पेत्राला आत आणले. 17यावरुन ती तरूण
द्वारपािलका होती ती पेत्राला म्हणाली, “तूही या मनुष्याच्या िशष्यांपकैी
आहेस काय?” तो म्हणाला, “मी नाही.” 18थडंी असल्यामुळे दास व
कामदार कोळशाचा िवस्तव पेटवून शेकत उभे रािहले होते आिण पेत्र
पण त्यांच्याबरोबर शेकत उभा होता.

19 तेव्हा महायाजकाने येशूला त्याच्या िशष्यांिवषयी व त्याच्या
िशक्षणािवषयी प्रश्न केले. 20 येशूने त्यास उत्तर िदले, “मी जगासमोर
उघडपणे बोललो आहे, सभास्थानात आिण परमेश्वराच्या भवनात, सवर्
यहूदी जमतात, तेथे मी नेहमी िशक्षण िदले आिण गुप्तपणे मी काही
बोललो नाही. 21मला का िवचारता? मी काय बोलतो ते. ज्यांनी ऐकले
आहे त्यांना िवचारा. पाहा, मी जे बोललो ते त्यांना माहीत आहे.”
22 त्याने असे म्हटल्याबरोबर जवळ उभा राहणारा एक कामदार येशूला
चापट मारून म्हणाला, “तू महायाजकाला असे उत्तर देतोस काय?”
23 येशूने त्यास उत्तर िदले, “मी वाईट रीतीने बोललो असलो तर कसे
वाईट बोललो ते िसद्ध कर; योग्य रीतीने बोललो असलो तर मला का
मारतोस?” 24 तेव्हा हन्नाने त्यास महायाजक कयफा याच्याकडे
बांधलेलेच पाठवले.

25 िशमोन पेत्र शेकत उभा रािहला होता; त्यास इतर म्हणाले, “तूही
त्याच्या िशष्यांतला आहेस काय?” त्याने नाकारले व म्हटले, “मी नाही.”
26 पेत्राने ज्याचा कान कापला होता त्याचा नातलग असलेला,
महायाजकाच्या दासांपकैी एक होता, तो त्यास म्हणाला, “मी तुला
त्याच्याबरोबर बागेत नाही का पािहले?” 27 पेत्राने पुन्हा नाकारले आिण,
लागलाच, कोंबडा आरवला.

28 तेव्हा त्यांनी येशूला कयफाकडून सरकारवाड्यांत नेले; तेव्हा
सकाळ होती आिण आपण अशुद्ध होऊ नये, पण वल्हांडणाचे भोजन
करता यावे म्हणून ते स्वतः सरकारवाड्यांत गेले नाहीत. 29यास्तव
िपलात त्यांच्याकडे बाहेर येऊन म्हणाला, “तुम्ही या मनुष्यावर काय
आरोप ठेवता?” 30 त्यांनी त्यास उत्तर िदले, “तो दषु्कमीर् नसता तर
आम्ही त्यास आपल्या हाती िदले नसते.” 31 िपलाताने त्यांना म्हटले,
“त्याला तुम्हीच आपल्या िनयमशास्त्राप्रमाणे त्याचा न्याय करा.” यहूदी
अिधकारी त्यास म्हणाले, “आम्हास कोणाचा जीव घेण्याचा अिधकार
नाही.” 32आपण कोणत्या मरणाने मरणार हे सुचिवतांना येशूने जे वचन
सांिगतले होते ते पूणर् व्हावे म्हणून असे झाले.

33 म्हणून िपलात पुन्हा सरकारवाड्यांत गेला; आिण त्याने येशूला
बोलावून म्हणाला, “तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय?” 34 येशूने उत्तर
िदले, “आपण स्वतः हे म्हणता िंकवा दसुर्यांनी आपणाला माझ्यािवषयी
हे सांिगतले?” 35 िपलाताने उत्तर िदले, “मी यहूदी आहे काय? तुझ्याच
लोकांनी आिण मुख्य याजकांनी तुला माझ्या हाती िदले; तू काय केले.”
36 येशूने उत्तर िदले, “माझे राज्य या जगाचे नाही. माझे राज्य या जगाचे
असते तर यहूद्यांच्या हाती मी िदला जाऊ नये म्हणून माझ्या सेवकांनी
लढाई केली असती; पण माझे राज्य येथले नाही.” 37 म्हणून िपलात
त्यास म्हणाला, “तर तू राजा आहेस काय?” येशूने उत्तर िदले, “मी राजा
आहे असे आपण म्हणता. मी यासाठी जन्मलो आहे आिण यासाठी मी
जगात आलो आहे. मी सत्याची साक्ष द्यावी. जो कोणी सत्याचा आहे तो
माझी वाणी ऐकतो.”

38 िपलात त्यास म्हणाला, “सत्य काय आहे?” आिण हे बोलून तो
पुन्हा यहूद्यांकडे बाहेर गेला आिण त्यांना म्हणाला, “मला त्याच्यात
काही अपराध िदसत नाही. 39पण तुमच्यासाठी वल्हांडण सणांत मी
एकाला सोडावे अशी तुमच्यात रीत आहे; तर तुमच्यासाठी मी यहूद्यांच्या
राजाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे काय?” 40 तेव्हा पुन्हा ते
ओरडून म्हणाले, “ह्याला सोडू नका, तर बरब्बाला सोडा” आता बरब्बा
हा एक लुटारू होता.
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िपलातिपलात यहयहूूद्यांपुढद्यांपुढेे दबूनदबून जातोजातो

नतंर िपलाताने येशूला नेऊन फटके मारवले. 2 तेव्हा
िशपायांनी एक काट्यांचा मुकुट गंुफून त्याच्या डोक्यात
घातला आिण त्यास एक जांभळा झगा घातला. 3आिण ते

त्याच्यापुढे येऊन म्हणाले, “हे यहूद्यांच्या राजा, तुझा जयजयकार
असो!” मग त्यांनी त्यास चापटा मारल्या. 4 म्हणून िपलाताने पुन्हा बाहेर
येऊन, म्हटले, “पाहा, मला त्याच्यात काही अपराध िदसत नाही, हे
तुम्हास समजावे म्हणून मी त्यास तुमच्याकडे बाहेर आणतो.” 5 तेव्हा
येशू काट्यांचा मुकुट व जांभळा झगा घातलेला बाहेर आला आिण
िपलात त्यांना म्हणाला, “पाहा, हा मनुष्य!” 6मुख्य याजक लोक व
त्यांचे कामदार त्यास बघून ओरडून म्हणाले, याला “वधस्तभंावर िखळा,
वधस्तभंावर िखळा.” िपलात त्यांना म्हणाला, “तुम्हीच त्यास नेऊन,
वधस्तभंावर िखळा; कारण मला त्याच्यात काही अपराध िदसत नाही.”
7यहूदी लोकांनी त्यास उत्तर िदले, “आम्हास िनयमशास्त्र आहे आिण
त्या शास्त्राप्रमाणे हा मरण पावला पािहजे; कारण याने स्वतःला देवाचा
पुत्र केले.” 8 िपलात हे बोलणे ऐकून अिधकच भ्याला; 9आिण तो पुन्हा
जाऊन व येशूला म्हणाला, “तू कोठला आहेस?” पण येशूने त्यास उत्तर
िदले नाही. 10 िपलाताने त्यास म्हटले, “माझ्याबरोबर तू बोलत नाहीस
काय? तुला सोडण्याचा अिधकार मला आहे आिण तुला वधस्तभंावर
िखळण्याचा अिधकार मला आहे हे तुला माहीत नाही काय?” 11 येशूने
उत्तर िदले, “आपणाला तो अिधकार वरून िदलेला नसता तर माझ्यावर
मुळीच चालला नसता, म्हणून ज्याने मला आपल्या हाती िदले त्याचे
पाप अिधक आहे.” 12यावरुन िपलाताने त्यास सोडायचा प्रयत्न केला,
पण यहूदी ओरडून म्हणाले, “आपण जर याला सोिडले तर आपण
कैसराचे िमत्र नाही; जो कोणी स्वतःला राजा करतो तो कैसराला
नाकारतो.” 13 म्हणून िपलाताने हे बोलणे ऐकल्यावर येशूला बाहेर
आणले आिण तो फरसबदंी नावाच्या जागी न्यायासनावर बसला. इब्री
भाषेत या जागेला गब्बाथा म्हणतात. 14तो वल्हांडणाच्या तयारीचा
िदवस होता, तेव्हा सुमार ेदपुारचे बारा वाजले होते आिण तो यहूद्यांना
म्हणाला, “पाहा, तुमचा राजा!” 15यावरुन ते ओरडले, “ह्याला संपवून
टाका, त्यास वधस्तभंावर िखळा.” िपलात त्यांना म्हणाला, “मी तुमच्या
राजाला वधस्तभंावर िखळावे काय?” मुख्य याजकांनी उत्तर िदले,
“आम्हास कैसरािशवाय राजा नाही.” 16मग, त्याने येशूला वधस्तभंावर
िखळण्याकिरता त्यांच्या हाती िदले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळणिखळणेे

17 तेव्हा त्यांनी येशूला आपल्या ताब्यात घेतले आिण तो आपला
वधस्तभं स्वतः वाहत ‘कवटीचे’ स्थान म्हटलेल्या जागी गेला. या
जागेला इब्री भाषेत गुलगुथा म्हणतात. 18 तेथे त्यांनी त्यास व
त्याच्याबरोबर दसुर्या दोघांना, एकाला एका बाजूस व दसुऱ्याला दसुऱ्या
बाजूस आिण येशूला मध्ये असे वधस्तभंांवर िखळले. 19आिण
िपलाताने एक फलक िलहून तो वधस्तभंावर लावला; ‘यहूद्यांचा राजा
नासोरी येशू’ असे िलिहले होते. 20 येशूला वधस्तभंावर िखळले होते ते
िठकाण नगराच्या जवळ होते. म्हणून पुष्कळ यहूद्यांनी तो फलक
वाचला. तो इब्री, रोमी व ग्रीक भाषांत िलिहला होता. 21 तेव्हा यहुद्यांचे
मुख्य याजक लोक िपलाताला म्हणाले, “यहूद्यांचा राजा असे िलहू नका
तर याने म्हणले ‘मी यहूद्यांचा राजा आहे’ असे िलह.” 22 िपलाताने उत्तर
िदले, “मी िलिहले ते िलिहले.”

23मग िशपायांनी येशूला वधस्तभंावर िखळल्यावर त्याचे कपडे घेतले
आिण प्रत्येक िशपायाला एक वाटा असे चार वाटे केले; आिण झगाही
घेतला. या झग्याला िशवण नव्हती; तो वरपासून सरळ िवणलेला होता.
24 म्हणून ते एकमेकांना म्हणाले, “आपण हा फाडू नये; पण तो कोणाला
िमळेल हे ठरवण्याकरता िचठ्या टाकून पाहावे.” हे यासाठी झाले की,
‘त्यांनी माझे कपडे आपसात वाटून घेतले आिण माझ्या झग्यावर त्यांनी
िचठ्या टािकल्या,’ असा हा शास्त्रलेख पूणर् व्हावा; म्हणून िशपायांनी या
गोष्टी केल्या.

25पण येशूच्या वधस्तभंाजवळ त्याची आई, त्याची मावशी व क्लोपाची
पत्नी मरीया आिण मग्दालीया नगराची मरीया या उभ्या होत्या. 26 येशूने

जेव्हा आपल्या आईला व तो ज्या िशष्यावर त्याची प्रीती होती त्यास
जवळ उभे रािहलेले पाहून तेव्हा तो आपल्या आईला म्हणाला, “आई,
पाहा, हा तुझा मुलगा.” 27मग तो त्या िशष्याला म्हणाला, “पाहा, ही
तुझी आई!” आिण त्या िशष्याने ितला तेव्हापासून आपल्याकडे घेतले.

28मग, आता सवर् पूणर् झाले आहे, हे जाणून येशूने, शास्त्रलेख पूणर्
व्हावा म्हणून, “मला तहान लागली आहे” असे म्हटले. 29 तेथे, एक आंब
भरून ठेवलेले भांडे होते, म्हणून त्यांनी आंबेने भरलेला एक बोळा एका
एजोब झाडाच्या काठीवर बसवून त्याच्या तोंडाला लावला. 30 येशूने
आंब घेतल्यानतंर म्हटले, “पूणर् झाले आहे.” आिण आपले मस्तक
लववून आपला आत्मा समपर्ण केला.

31तो तयारीचा िदवस होता आिण शब्बाथ िदवशी वधस्तभंावर शरीरे
राहू नयेत, कारण तो शब्बाथ मोठा िदवस होता म्हणून यहूद्यांनी
िपलाताला िवनतंी केली की, त्यांचे पाय तोडून त्यांना काढून घेऊन
जावे. 32 तेव्हा िशपाई आल्यावर त्यांनी त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर
िखळण्यात आलेल्या पिहल्याचे व दसुर्याचे पाय तोडले. 33परतंु ते
येशूजवळ आल्यावर, तो मरून गेला आहे असे पाहून, त्यांनी त्याचे पाय
तोडले नाहीत. 34तरी िशपायांपकैी एकाने भाल्याने त्याच्या कुशीत
भोसकले; आिण, लगेच, रक्त व पाणी बाहेर आले. 35आिण ज्याने हे
पािहले त्याने साक्ष िदली आहे त्याची साक्ष खरी आहे व आपण खरे
बोलतो हे त्यास ठाऊक आहे यासाठी की, तुम्हीही िवश्वास ठेवावा.
36कारण, “त्याचे एकही हाड मोडणार नाही,” हा शास्त्रलेख पूणर् व्हावा
म्हणून या गोष्टी झाल्या. 37आिण दसुरा एक शास्त्रलेख पुन्हा म्हणतो,
“ज्याला त्यांनी विधले ते त्याच्याकडे पाहतील.”

38यानतंर, जो अिरमथाईकर योसेफ याने आपल्याला येशूचे शरीर
नेता यावे अशी िपलाताला िवनतंी केली. तो येशूचा िशष्य असून पण
यहूद्यांच्या भीतीमुळे गुप्त िशष्य होता, िपलाताने त्यास परवानगी
िदल्यावरून त्याने जाऊन येशूचे शरीर नेले. 39आिण, त्याच्याकडे
पिहल्याने रात्रीचा आलेला िनकदेमही गधंरस व अगरू यांचे सुमार ेशभंर
मापे िमश्रण घेऊन आला. 40मग त्यांनी येशूचे शरीर घेतले आिण
यहूद्यांच्या उत्तरकायार्च्या रीतीप्रमाणे त्यांनी ते सुगधंी मसाल्यांसिहत
तागाच्या वस्त्रात गंुडाळले. 41 त्यास ज्यािठकाणी वधस्तभंावर िखळले
होते तेथे एक बाग होती; आिण त्या बागेत एक नवी कबर होती; त्यामध्ये
कोणाला कधीही ठेवलेले नव्हते. 42तो यहूद्यांचा तयारीचा िदवस
असल्यामुळे व ती कबर जवळ असल्यामुळे, त्यांनी येशूला तेथे ठेवले.

िरकामीिरकामी कबरकबर

आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी, पहाटेस अधंारातच,
मग्दालीया नगराची मरीया कबरजेवळ आली आिण कबरचे्या
तोंडावरून धोंड काढली आहे असे ितने पािहले. 2 तेव्हा

िशमोन पेत्र व ज्याच्यावर येशूची प्रीती होती त्या दसुर्या िशष्याकडे
धावत येऊन ती त्यांना म्हणाली, “त्यांनी प्रभूला कबरतेून काढून नेले
आिण त्यास कोठे ठेवले हे आम्हास माहीत नाही.” 3 म्हणून पेत्र व तो
दसुरा िशष्य बाहेर पडून कबरकेडे जावयास िनघाले. 4 तेव्हा ते दोघे जण
बरोबर धावत गेले; पण तो दसुरा िशष्य पेत्राच्या पुढे धावत गेला व
कबरजेवळ प्रथम पोहचला. 5 त्याने ओणवून आत डोकावले आिण
त्यास तागाची वस्त्रे पडलेली िदसली. पण तो आत गेला नाही. 6 िशमोन
पेत्रिह त्याच्यामागून येऊन पोहचला व तो कबरते िशरला; 7आिण
तागाची वस्त्रे पडलेली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता तो त्या
तागाच्या वस्त्रांजवळ नव्हे, तर वेगळा एकीकडे गंुडाळून ठेवलेला होता.
8 तेव्हा जो दसुरा िशष्य पिहल्याने कबरजेवळ आला होता तोिह आत
गेला आिण त्याने पाहून िवश्वास ठेवला. 9कारण त्याने मरण
पावलेल्यातून पुन्हा उठावे हे अवश्य आहे, हा शास्त्रलेख त्यांना अजून
कळला नव्हता. 10मग ते िशष्य पुन्हा आपल्या घरी गेले.

ययेेशूचशूचेे मरीयमरीयेेलाला दशदशर्र्नन
11पण इकडे मरीया बाहेर कबरजेवळ रडत उभी रािहली होती आिण

ती रडता रडता ितने ओणवून कबरते पािहले; 12आिण जेथे येशूचे शरीर
आधी ठेवलेले होते तेथे ते शुभ्र वस्त्रे पिरधान केलेले दोन देवदतू एक
डोक्याकडील बाजूस आिण एक पायांकडील बाजूस बसलेले िदसले.
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13आिण ते ितला म्हणाले, “बाई, तू का रडतेस?” ती त्यांना म्हणाली,
“त्यांनी माझ्या प्रभूला नेले आिण त्यास कोठे ठेवले हे मला माहीत
नाही.” 14असे बोलून ती मागे वळली आिण तो ितला येशू उभा
असलेला िदसला; पण तो येशू आहे हे ितने ओळखले नाही. 15 येशूने
ितला म्हटले, “मुली, तू का रडतेस? तू कोणाला शोधतेस?” तो माळी
आहे असे समजून त्यास म्हणाली, “साहेब, तू त्यास येथून नेले असेल
तर कोठे ठेवलेस ते मला सांग म्हणजे मी त्यास घेऊन जाईन.” 16 येशूने
ितला म्हटले, “मरीये,” ती वळून त्यास इब्री भाषेत म्हणाली, “रब्बूनी,”
(म्हणजे गुरूजी) 17 येशूने ितला म्हटले, “मला िशवू नकोस; कारण, मी
अजून िपत्याकडे वर गेलो नाही; तर माझ्या बांधवांकडे जाऊन, त्यांना
सांग की, जो माझा िपता आिण तुमचा िपता, माझा देव आिण तुमचा देव
आहे त्याच्याकडे मी वर जातो.” 18मग्दालीया नगराची मरीया गेली
आिण आपण प्रभूला पिहल्याचे आिण त्याने आपल्याला या गोष्टी
सांिगतल्याचे ितने िशष्यांना कळिवले.

ययेेशूचशूचेे प्रेिषतांनाप्रेिषतांना दशदशर्र्नन
19 त्या िदवशी, म्हणजे आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी संध्याकाळी,

िशष्य जेथे जमले होते तेथील दरवाजे यहूद्यांच्या भीतीमुळे बदं असता,
येशू आत आला व मध्यभागी उभा राहून म्हणाला, “तुम्हास शांती
असो.” 20आिण हे बोलल्यावर त्याने त्यांना आपले हात आिण कूस
दाखवली; आिण िशष्यांनी प्रभूला बिघतले तेव्हा ते आनिंदत झाले
21 तेव्हा येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, “तुम्हास शांती असो. जसे िपत्याने
मला पाठवले आहे तसे मीिह तुम्हास पाठवतो.” 22 एवढे बोलल्यावर
त्याने त्यांच्यावर फंुकर टाकली आिण तो त्यांना म्हणाला, “पिवत्र
आत्म्याचा स्वीकार करा. 23ज्या कोणाच्या पापांची तुम्ही क्षमा करता
त्यांची क्षमा झाली आहे आिण ज्या कोणाची तुम्ही ठेवता ती तशीच
ठेवलेली आहेत.”

ययेेशूचशूचेे थोमालाथोमाला दशदशर्र्नन
24 येशू आला तेव्हा, बारांतील एक, ज्याला िददमु म्हणत तो थोमा

त्यांच्याबरोबर नव्हता. 25 म्हणून दसुऱ्या िशष्यांनी त्यास सांिगतले,
“आम्ही प्रभूला पािहले.” तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी त्याच्या हातात
िखळ्यांची खूण बिघतल्यािशवाय, िखळ्यांच्या जागी माझे बोट
घातल्यािशवाय आिण त्याच्या कुशीत माझा हात घातल्यािशवाय मी
िवश्वास ठेवणारच नाही.”

26आिण पुन्हा, आठ िदवसानी, त्याचे िशष्य घरात होते आिण थोमा
त्यांच्याबरोबर होता; आिण दरवाजे बदं असताना येशू आला व
मध्यभागी उभा रािहला आिण म्हणाला, “तुम्हास शांती असो.” 27मग
तो थोमाला म्हणाला, “तुझे बोट पुढे कर आिण माझे हात बघ; तुझा हात
पुढे कर आिण माझ्या कुशीत घाल; आिण िवश्वासहीन होऊ नकोस पण
िवश्वास ठेवणारा हो.” 28आिण थोमाने त्यास म्हटले, “माझा प्रभू आिण
माझा देव!” 29 येशूने त्यास म्हटले, “तू मला पािहले आहे म्हणून िवश्वास
ठेवला आहे. पािहल्यावांचून िवश्वास ठेवणार ेआहे ते धन्य!”

याया शुभवतशुभवतर्र्मानाचामानाचा हहेेततूू
30आिण या पुस्तकात िलिहली नाहीत अशी दसुरीही पुष्कळ िचन्हे

येशूने आपल्या िशष्यांसमोर केली. 31पण ही ह्यासाठी िलिहली आहेत
की, येशू हा देवाचा पुत्र िख्रस्त आहे, असा तुम्ही िवश्वास ठेवावा आिण
तुम्ही िवश्वास ठेवल्याने तुम्हास त्याच्या नावात जीवन िमळावे.

ययेेशूचशूचेे ितिबयार्ितिबयार् सरोवराजवळसरोवराजवळ सातसात िशष्यांसिशष्यांस दशदशर्र्नन

आिण या यानतंर पुन्हा ितिबयार्च्या सरोवराजवळ येशूने
िशष्यांना स्वतःस प्रकट झाला; आिण अशाप्रकार ेस्वतःस
प्रकट केले. 2 िशमोन पेत्र व ज्याला िददमु म्हणत तो थोमा,

गालील प्रांतातील काना नगरातील नथनेल व जब्दीचे पुत्र आिण त्याच्या
िशष्यांतील दसुर ेदोघे जण हे बरोबर होते. 3 िशमोन पेत्र त्यांना म्हणाला,
“मी मासे धरावयला जातो.” ते त्यास म्हणतात, “आम्ही पण

तुझ्याबरोबर येतो.” तेव्हा ते िनघून तारवात चढले आिण त्या रात्री त्यांनी
काहीही धरले नाही.

4पण आता पहाट होते वेळी येशू समुद्र िकनार्याजवळ उभा होता,
पण तो येशू होता हे िशष्यांना समजले नाही. 5 तेव्हा येशूने त्यांना
म्हटले, “मुलांनो, तुमच्याजवळ काही खावयाला आहे काय?” ते त्यास
म्हणाले, “नाही.” 6आिण तो त्यांना म्हणाला, “तारवाच्या उजवीकडे
जाळे टाका आिण तुम्हास िमळेल.” म्हणून त्यांनी टाकले आिण
माशांच्या घोळक्यामुळे ते त्यांना आता ओढवेना.

7 तेव्हा ज्या िशष्यावर येशूची प्रीती होती तो पेत्राला म्हणाला, “तो प्रभू
आहे.” िशमोन पेत्राने ऐकले की, तो “प्रभू आहे, प्रभू आहे” तेव्हा तो
उघडा असल्यामुळे (त्याने बाहेरील वस्त्र, झगा, न घातल्यामुळे) त्याने
कमरलेा झगा गंुडाळला आिण सरोवरात उडी घेतली. 8आिण दसुरे
िशष्य त्या लहान मचव्याने ते माशांचे जाळे ओढीत ओढीत आले कारण
ते िकनार्यापासून फार दरू नव्हते, पण सुमार ेदोनशे हातावर होते.

9 तेव्हा ते िकनार्यावर बाहेर आल्यावर तेथे कोळशांचा िवस्तव आिण
त्यावर ठेवलेली मासळी आिण भाकरी पािहली. 10 येशूने त्यांना म्हटले,
“तुम्ही आता धरलेल्या मासळीमधून काही आणा.” 11 तेव्हा िशमोन
पेत्राने मचव्यावर चढून एकशे त्रेपन्न मोठ्या माशांनी भरलेले जाळे
िकनार्यावर ओढून आणले. ते िततके असतानाही जाळे फाटले नाही.
12 येशू त्यांना म्हणाला, “या, न्याहरी करा.” कारण तो प्रभू आहे हे
त्यांना समजले म्हणून आपण कोण आहात हे त्यास िवचारावास
िशष्यांतील कोणी धजला नाही. 13 तेव्हा येशूने भाकर घेतली आिण
त्यांना िदली; तशीच मासळी िदली. 14 येशू मरण पावलेल्यातून
उठल्यानतंर त्याची िशष्यांना प्रकट व्हायची ही ितसरी वेळ.

पपेेत्राबरोबरत्राबरोबर ययेेशूचशूचेे शशेेवटलवटलेे भाषणभाषण

15मग त्यांची न्याहरी झाल्यावर येशूने िशमोन पेत्राला म्हटले,
“योहानाच्या पुत्रा िशमोना, यांच्यापेक्षा तू माझ्यावर अिधक प्रीती
करतोस काय?” तो त्यास म्हणाला, “होय, प्रभू, तू जाणतोस की, मी
तुझ्यावर प्रीती करतो.” तो त्यास म्हणतो, “माझी कोकर ेचार.” 16तो
पुन्हा दसुऱ्यांदा त्यास म्हणाला, “योहानाच्या पुत्रा, िशमोना, तू माझ्यावर
प्रीती करतोस काय?” तो त्यास म्हणाला, “होय, प्रभू, तू जाणतोस की,
मी तुझ्यावर प्रीती करतो.” तो त्यास म्हणाला, “माझी मेंढर ेराख.” 17तो
ितसर्यांदा त्यास म्हणाला, “योहानाच्या पुत्रा, िशमोना, तू माझ्यावर
प्रीती करतोस काय?” पेत्र दःुखी होऊन त्यास म्हणाला, “तू माझ्यावर
प्रीती करतोस काय?” आिण तो त्यास म्हणाला, “प्रभू, तुला सवर् माहीत
आहे, तू जाणतोस की, मी तुझ्यावर प्रीती करतो.” येशू त्यास म्हणतो,
“माझी मेंढर ेचार.” 18 “मी तुला खर ेखर ेसांगतो, तू जेव्हा तरुण होतास
तेव्हा आपली कंबर बांधून तुझी इच्छा असेल ितकडे जात होतास; पण
तू म्हातारा होशील तेव्हा हात पुढे करशील, दसुरा तुझी कंबर बांधील
आिण तुझी इच्छा नसेल ितकडे तुला नेईल.” 19तो कोणत्या मरणाने
देवाचे गौरव करणार होता हे प्रकट करायला तो हे बोलला आिण हे
बोलल्यावर तो त्यास म्हणतो, “माझ्यामागे ये.”

20 तेव्हा पेत्र मागे वळला आिण पाहतो की, ज्या िशष्यावर येशूची
प्रीती होती जो भोजनाच्या वेळी त्याच्या छातीशी टेकला असता मागे
लवून ‘प्रभू, तुला धरून देणारा तो कोण आहे?’ असे म्हणाला होता,
त्यास त्याने मागे चालतांना पािहले. 21 म्हणून, त्यास बघून, पेत्र येशूला
म्हणाला, “प्रभू, ह्याचे काय?” 22 येशूने त्यास म्हटले, “मी येईपयर्ंत त्याने
रहावे अशी जर माझी इच्छा असेल तर त्याचे तुला काय? तू माझ्यामागे
ये.” 23 तेव्हा बांधवांत हे बोलणे पसरले की, तो िशष्य मरणार नाही. पण
येशू त्यास म्हणाला नव्हता की, तो मरणार नाही, पण ‘मी येईपयर्ंत त्याने
रहावे अशी जर माझी इच्छा असेल तर तुला काय?’

समाप्तीसमाप्ती

24जो या गोष्टींची साक्ष देतो व ज्याने या गोष्टी िलिहल्या आहेत तोच
हा िशष्य आहे; आिण त्याची साक्ष खरी आहे हे आम्हास माहीत आहे.

25आिण ह्यािशवाय येशूने केलेली पुष्कळ कृत्ये आहेत; ती एकएक
िलिहली तर िलिहलेली पुस्तके या जगात देखील मावणार नाहीत असे
मला वाटते.
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प्रेिषतांचीप्रेिषतांची ककृृत्यत्येे

िवषयिवषय प्रवप्रवेेशश

हे िथयिफला, येशूने जे िशकवले आिण केले, व ज्या िवषयी मी
पिहल्या ग्रंथात नमुद केले, 2 त्या िदवसापयर्ंत जेव्हा तो वर
घेतला गेला. या आज्ञा त्याने पिवत्र आत्म्याच्या द्वार ेत्याच्या

िनवडलेल्या प्रेिषतांना िदल्या. 3मरण सोसल्यानतंरही येशूने त्यांना
पुष्कळ प्रमाणांनी आपण िजवंत आहोत. हे दाखवून चाळीस िदवसपयर्ंत
तो त्यांना दशर्न देत असे, व देवाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असे.
4नतंर तो त्यांच्याशी एकत्र असता त्याने त्यांना आज्ञा केली की,
यरुशलेम शहर सोडून जाऊ नका तर िपत्याने देऊ केलेल्या, ज्या देणगी
िवषयी, “तुम्ही माझ्याकडून ऐकले आहे त्याची वाट पाहा. 5कारण
योहानाने पाण्याने तुमचा बािप्तस्मा केला खरा; थोडया िदवसानी तुमचा
बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने होईल.”

ययेेशूचशूचेे स्वगार्रोहणस्वगार्रोहण

6मग सवर्जण एकत्र जमले असताना िशष्यांनी येशूला िवचारले,
“प्रभूजी, याच काळात आपण इस्राएलाचे राज्य पुन्हा स्थािपत करणार
काय?” 7तो त्यांना म्हणाला, “िपत्याने स्वतःच्या अिधकारात काळ व
समय ठेवले आहेत ते जाणणे तुम्हाकडे नाही. 8परतंु पिवत्र आत्मा
तुम्हांवर येईल, तेव्हा तुम्ही सामथ्यर् प्राप्त कराल, आिण यरुशलेम
शहरात सवर् यहूदीया आिण शोमरोन प्रांतात, व पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत
तुम्ही माझे साक्षी व्हाल.” 9असे सांिगतल्यावर त्यांच्या डोळ्यासमोर तो
वर घेतला गेला, आिण मेघांनी त्यास दृष्टीआड केले. 10नतंर तो जात
असता ते आकाशाकडे िनरखून पाहत होते, तेव्हा पाहा, शुभ्र वस्त्रे
पिरधान केलेले दोन पुरूष त्यांच्याजवळ उभे रािहले. 11आिण ते असे
बोलले, “अहो गालीलकारांनो, तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे रािहले
आहात? हा जो येशू तुम्हापासून वर आकाशात घेतला गेला आहे? तुम्ही
त्यास जसे आकाशात जातांना पाहता तसाच तो परत येईल.”

बाराव्याबाराव्या प्रेिषताचीप्रेिषताची ननेेमणमणूूकक
12मग यरुशलेम शहराजवळ म्हणजे शब्बाथ िदवसाच्या मजलेवर (1

िकलोमीटर) असलेल्या जतैुनांच्या डोंगरावरून ते यरुशलेम शहरास
परत आले. 13आिण आल्यावर ते माडीवरच्या एका खोलीत िजथे पेत्र,
योहान, याकोब, अिंद्रया, िफिलप्प, थोमा, बथर्लमय, मत्तय, अल्फीचा
मुलगा याकोब, िशमोन िजलोत व याकोबाचा मुलगा यहूदा हे राहत होते,
ितथे गेले. 14 हे सवर्जण आिण त्यांच्यासह िकत्येक िस्त्रया, येशूची आई
मरीया, व त्याचे भाऊ एकिचत्ताने एकसारखे प्राथर्ना करत होते.

15 त्यािदवसात पेत्र बधंुवगार्मध्ये, सुमार ेएकशेवीस मनुष्यांच्या
जमावामध्ये उभा राहून म्हणाला, 16 “बधंुजनहो, येशूला धरून
नेणाऱ्यांना वाट दाखिवणाऱ्या यहूदािवषयी पिवत्र आत्म्याने दावीदाच्या
मुखावाटे जे भिवष्य आधीच वतर्वले होते, ते पूणर् होण्याचे अगत्य होते.
17तो आपल्या मधलाच एक होता आिण त्यास या सेवेतल्या लाभाचा
त्याचा वाटा िमळाला होता.” 18 (त्याने आपल्या दषु्टाईची कृतीकरून
मजुरीने शेत िवकत घेतले. तो पालथा पडल्याने त्याचे पोट मध्येच
फुटले, व त्याची आतडी बाहेर पडली. 19 हे यरुशलेम शहरात राहणाऱ्या
सवार्ंना कळले म्हणून त्यांच्या भाषेत त्या शेताला हकलदमा, म्हणजे
रक्ताचे शेत, असे नाव पडले आहे.) 20स्तोत्रसंिहतेत असे िलिहले आहे
की, त्याचे घर उजाड पडो, व त्यामध्ये कोणीही न राहो. आिण, त्याचा
हुद्दा दसूरा घेवो.

21 म्हणून, प्रभू येशू, आमच्यामध्ये आत बाहेर येत जात होता त्या सवर्
काळात, 22योहानाच्या बािप्तस्म्यापासून तर ज्या िदवशी प्रभू येशूला
आपल्यापासून वर घेण्यात आले, त्या िदवसापयर्ंत तर जी माणसे
आपल्या संगतीसोबतीत होती त्यांच्यातून एकाने आपल्याबरोबर त्याच्या
पुनरुत्थानाचा साक्षी झाले पािहजे. 23 तेव्हा ज्याचे उपनाव यसु्त होते,
तो बसर्बा म्हटलेला योसेफ व मित्थया, या दोघांना त्यांनी पुढे आणले.
24मग त्यांनी अशी प्राथर्ना केली, “हे सवार्ची हृदये जाणणाऱ्या प्रभू,
25 हे सेवकपद व प्रेिषतपद सोडून आपल्या जागी गेलेल्या यहूदाचे पद
ज्याला िमळावे असा या दोघांपकैी तू कोण िनवडला आहेस ते दाखव.”
26मग त्यांनी त्यांच्यासाठी िचठ्ठ्या टाकल्यावर मित्थयाची िचठ्ठी
िनघाली; तेव्हा त्यास अकरा प्रेिषतांबरोबर गणण्यात आले.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याचआत्म्याचेे दानदान

नतंर पेन्टेकॉस्ट म्हणजे पन्नासावा िदवस आला तेव्हा ते सवर्
एकत्र जमले असताना. 2अकस्मात मोठ्या वाऱ्याच्या
सुसाट्यासारखा आकाशातून नाद झाला, व ज्या घरात ते

वसले होते ते सवर् त्याने भरले. 3आिण वेगवेगळ्या होत असलेल्या
अग्नीच्या जीभांसारख्या जीभा त्यांना िदसल्या, व प्रत्येकावर त्या एकएक
अशा बसल्या. 4 तेव्हा ते सवर्जण पिवत्र आत्म्याने पिरपूणर् झाले आिण
आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा िदली, तसतसे ते िनरिनराळ्या भाषांतून
बोलू लागले.

5 त्यावेळेस आकाशाखालच्या प्रत्येक राष्ट्र ातील भिक्तमान यहूदी
यरुशलेम शहरात राहत होते. 6तो नाद झाल्यावर लोकसमुदाय एकत्र
होऊन गोंधळून गेला, कारण प्रत्येकाने त्यांना आपआपल्या भाषेत
बोलताना ऐकले. 7 ते सवर् आश्चयार्ने थक्क होऊन; म्हणाले, “पाहा, हे
बोलणार ेसवर् गालील प्रांतातील ना? 8तर आपण प्रत्येकजण
आपआपली जन्मभाषा ऐकतो हे कसे? 9पाथीर्, मेदी, एलामी,
मेसोपटेम्या, यहूदीया, कप्पदिुकया, पतं, आिशया, 10 फु्रिगया,
पफुंिलया, िमसर व कुरणेच्या जवळचा िलबुवा देश ह्यात राहणार,े यहूदी
व यहूदीयमतानूसारी असे रोमन प्रवासी, 11 के्रतीय, अरब, असे आपण
त्यांना आपआपल्या भाषांत देवाची महत्कृत्ये सांगताना ऐकतो.”
12 तेव्हा ते सवर् िविस्मत होऊन; व गोंधळून जाऊन एकमेकांस म्हणाले,
“हे काय असेल?” 13परतंु दसुर ेिकत्येक चेष्टा करीत म्हणाले, “हे नवीन
द्राक्षारसाने मस्त झाले आहेत.”

पपेेन्टन्टेेकॉस्टच्याकॉस्टच्या ववेेळळेेचचेे पपेेत्राचत्राचेे भाषणभाषण

14 तेव्हा पेत्र अकरा प्रेिषतांबरोबर उभा राहून, त्यांना मोठ्याने
म्हणाला, अहो यहूदी लोकांनो व यरुशलेम शहरातील रिहवाश्यांनो, हे
लक्षात आणा व माझे बोलणे ऐकून घ्या. 15तुम्हास वाटते हे मस्त झाले
आहेत, पण असे नाही कारण सकाळचे नऊ वाजले आहेत. 16परतंु
योएल संदेष्ट्याने जे सांिगतले होते ते हे आहे: 17 देव म्हणतो, ‘शेवटच्या
िदवसात असे होईल,’ मी मनुष्यमात्रावर आपल्या आत्म्याचा वषार्व
करीन, तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमच्या कन्या संदेश देतील. तुमच्या तरूणांस
दृष्टांत होतील व तुमच्या वृद्धास स्वप्ने पडतील. 18आणखी
त्यािदवसात मी आपल्या दासांवर व आपल्या दासींवर आपल्या
आत्म्याचा वषार्व करीन, म्हणजे ते संदेश देतील. 19आिण वर
आकाशात अद्भतेू व खाली पृथ्वीवर िचन्हे, म्हणजे रक्त, अग्नी व धूम्ररूप
वाफ अशी मी दाखवीन. 20परमेश्वराचा महान व प्रिसद्ध िदवस येण्यापूवीर्
सूयर् अधंकारमय व चंद्र रक्तमय होईल.
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21 तेव्हा असे होईल की जो कोणी परमेश्वराच्या नावाने त्याचा धावा
करील तो तरले.

22अहो इस्राएल लोकांनो, या गोष्टी ऐका: नासोरी येशूच्या द्वार ेदेवाने
जी महत्कृत्ये, अद्भतेू व िचन्हे तुम्हास दाखिवली त्यावरून देवाने
तुम्हाकिरता मान्यता िदलेला असा तो मनुष्य होता, याची तुम्हास
मािहती आहे. 23तो देवाच्या ठाम संकल्पानुसार व पूवर्ज्ञानानुसार
तुमच्या स्वाधीन झाल्यावर, तुम्ही त्यास धरून अधम्यार्ंच्या हातांनी
वधस्तभंावर िखळून मारले; 24 त्यास देवाने मरणाच्या वेदनांपासून
सोडवून उठवले, कारण त्यास मरणाच्या स्वाधीन राहणे अशक्य होते.
25दावीद त्याच्यािवषयी असे म्हणतो, ‘मी परमेश्वरास आपणापुढे िनत्य
पािहले आहे; मी ढळू नये म्हणून तो माझ्या उजवीकडे आहे. 26 म्हणून
माझे हृदय आनिंदत व माझी जीभ उल्लिसत झालीच आणखी माझा देह
ही आशेवर राहील. 27कारण तू माझा जीव मृतलोकात राहू देणार
नाहीस, व आपल्या पिवत्र पुरुषाला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार
नाहीस. 28जीवनाचे मागर् तू मला कळिवले आहेत; ते आपल्या समक्षतेने
मला हषर्भरीत करशील.’ 29बधंुजनहो, कुलािधपित दावीद:
ह्याच्यािवषयी मी तुम्हाबरोबर प्रशस्तपणे बोलतो तो मरण पावला, पुरला
गेला व त्याची कबर आजपयर्ंत आपल्यामध्ये आहे. 30तो संदेष्टा होता,
आिण त्यास ठाऊक होते की देवाने त्यास अिभवचन िदले की तुझ्या
संतानातील एकाला तुझ्या राजासनावर बसवीन. 31ह्याचे पूवर्ज्ञान
असल्यामुळे तो िख्रस्ताच्या: पुनरुत्थानािवषयी असे बोलला की, त्यास
मृतलोकात सोडून िदले नाही, व त्याच्या देहाला कुजण्याचा अनुभव
आला नाही. 32 त्या येशूला देवाने उठवले, ह्यािवषयी आम्ही सवर् साक्षी
आहोत. 33 म्हणून तो देवाच्या उजव्या हाताकडे बसिवलेला आहे त्यास
पिवत्र आत्म्यािवषयीचे वचन िपत्यापासून प्राप्त झाले आहे, आिण तुम्ही
जे पाहता व ऐकता त्याचा त्याने वषार्व केला आहे. 34कारण दावीद
राजा स्वगार्स चढून गेला नाही, पण तो स्वतः म्हणतो, “परमेश्वराने
माझ्या प्रभूला सांिगतले की, 35मी तुझ्या शत्रूचे तुझे पादासन करपेयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसून राहा.”

36 म्हणून, इस्राएलाच्या सवर् घराण्याने हे िनश्चयपूवर्क समजून घ्यावे
की, ज्या येशूला तुम्ही वधस्तभंावर िखळून मारले त्यास देवाने प्रभू व
िख्रस्त असे करून ठेवले आहे. 37 हे ऐकून त्यांच्या अतंःकरणास चुटपुट
लागली आिण ते पेत्र व इतर प्रेिषत ह्यांना म्हणाले, “बधंुजनहो, आम्ही
काय करावे?” 38 पेत्र त्यांना म्हणाला, “पश्चात्ताप करा आिण तुमच्या
पापांची क्षमा व्हावी, म्हणून तुम्ही प्रत्येकजण येशू िख्रस्ताच्या नावाने
बािप्तस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हास पिवत्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल.
39कारण हे वचन तुम्हास तुमच्या मुलाबाळांना व जे दरू आहेत, त्या
सवार्ंना म्हणजे िजतक्यांना परमेश्वर आपला देव स्वतःकडे बोलावील
िततक्यांना िदले आहे.” 40आणखी त्याने दसुऱ्या पुष्कळ गोष्टी सांगून
त्यास साक्ष िदली व बोध करून; म्हटले, “या कुिटल िपढीपासून तुम्ही
आपला बचाव करून घ्या.” 41 तेव्हा ज्यांनी त्याच्या संदेशाचा स्वीकार
केला त्यांचा बािप्तस्मा झाला, आिण त्यािदवशी त्यांच्यांत सुमार ेतीन
हजार मनुष्यांची भर पडली.

िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीचडळीचेे धािर्मकधािर्मक जीवनजीवन

42 ते प्रेिषतांच्या िशक्षणात आिण सहवासात, भाकर मोडण्यांत व
प्राथर्ना करण्यांत तत्पर असत.

43 तेव्हा प्रत्येक मनुष्यास भय वाटले, आिण प्रेिषतांच्या हातून पुष्कळ
अद्भतू कृत्ये व िचन्हे घडत होती. 44 तेव्हा िवश्वास ठेवणार ेसवर् एकत्र
होते आिण त्यांचे सवर्काही सामाईक होते, 45 ते आपआपली जमीन व
मालमत्ता िवकून जसजशी प्रत्येकाला गरज लागत असे, तसतसे सवार्ंना
वांटून देत असत. 46 ते दररोज एकिचत्ताने व तत्परतेने परमेश्वराच्या
भवनात जमत असत, घरोघरी भाकर मोडीत असत आिण देवाची स्तुती
करीत हषार्ने व सालस मनाने जेवत; 47सवर् लोक त्यांना प्रसन्न असत
आिण प्रभू तारण प्राप्त होत, असलेल्या मनुष्यांची दररोज मडंळीत भर
घालीत असे.

ललंगंड्यागड्या िभकाऱ्यालािभकाऱ्याला बरबरे ेकरणकरणेे

पेत्र व योहान हे प्राथर्नेच्या वेळेस दपुारच्या तीन वाजता वर
परमेश्वराच्या भवनात जात होते. 2आिण जन्मापासून पांगळा
असा एक मनुष्य होता, भवनाच्या संुदर नावाच्या दाराजवळ

भवनात जाणाऱ्याकडे भीक मागण्यास दररोज त्यास कोणीतरी नेऊन
ठेवत असत. 3 पेत्र व योहान हे परमेश्वराच्या भवनात जात आहेत, असे
पाहून त्याने त्यांच्याकडे भीक मािगतली. 4 तेव्हा पेत्र, योहानाबरोबर
त्यास िनरखून पाहत, म्हणाला, “आमच्याकडे पाह.” 5 तेव्हा
त्यांच्यापासून काही िमळेल, अशी आशा धरून त्याने त्यांच्याकडे लक्ष
लावले. 6आिण पेत्र म्हणाला, “रूपे व सोने माझ्याजवळ काहीच नाही;
पण जे माझ्याजवळ आहे. ते मी तुला देतो, नासोरी येशू िख्रस्ताच्या
नावाने उठून चालू लाग.” 7आिण त्याने त्याचा उजवा हात धरून त्यास
उठवले: तेव्हा लागलेच त्याची पावले व त्याचे घोटे यांत बळ आले.
8आिण तो उडी मारून उभा रािहला व चालू लागला, आिण तो चालत
व उड्या मारत व देवाची स्तुती करत त्याच्याबरोबर परमेश्वराच्या
भवनात गेला. 9आिण सवर् लोकांनी त्यास चालताना व देवाची स्तुती
करताना पािहल. 10आिण जो भवनाच्या संुदर दाराजवळ भीक
मागण्यासाठी बसत असे; तो हाच आहे असे त्यांनी त्यास ओळखले
तेव्हा त्यास जे झाले होते त्यावरून ते आश्चयार्ने व िवस्मयाने व्याप्त झाले.

पपेेत्राचत्राचेे शलमोनाच्याशलमोनाच्या ददेेवडीवरीलवडीवरील भाषणभाषण

11 तेव्हा तो पेत्राला व योहानाला धरून रािहला असता, सवर् लोक
फार आश्चयर् करीत शलमोनाचा द्वारमडंप म्हटलेल्या िठकाणी,
त्याच्याकडे धावत आले. 12 हे पाहून पेत्राने त्या लोकांस उत्तर िदले, तो
म्हणाला, “अहो इस्राएल मनुष्यांनो, यावरुन तुम्ही आश्चयर् का करता?
अथवा आम्ही आपल्या सामथ्यार्ने िंकवा सुभक्तीने याला चालायला
लावले आहे, असे समजून आम्हाकडे का न्याहाळून पाहता?
13अब्राहामाचा, इसहाकाचा, व याकोबाचा देव, आमच्या पूवर्जांचा देव,
याने आपला सेवक येशू याचे गौरव केले आहे. त्यास तुम्ही मरणास
सोपवून िदले, व िपलाताने त्यास सोडून देण्याचे ठरवले असताही त्यास
तुम्ही त्याच्यासमक्ष नाकारले. 14तुम्ही तर जो पिवत्र व नीितमान त्यास
नाकारले, आिण घातक मनुष्य आम्हास द्यावा असे मािगतले. 15आिण
जीवनाच्या अिधपतीला तुम्ही िजवे मारले; त्यास देवाने मरण
पावलेल्यामधून उठवले याचे आम्ही साक्षी आहोत. 16आिण त्याच्या
नावाने त्याच्या नावावरील िवश्वासाकडून ज्याला तुम्ही पाहता, व
ओळखता त्या या मनुष्यास शिक्तमान केले आहे. आिण, त्याच्याद्वारे
प्राप्त झालेल्या िवश्वासानेच तुम्ही सवार्ंच्यादेखत याला हे पूणर् आरोग्य
िदले आहे.

17तर आता भावांनो, मी जाणतो की अज्ञानाने तुम्ही तसेच तुमच्या
अिधकाऱ्यांनीही हे केले आहे, 18परतंु आपल्या िख्रस्ताने दःुखे
सोसावी, म्हणून देवाने आपल्या सवर् संदेष्ट्याच्या तोंडाने जे पूवीर्
कळवले होते, ते याप्रमाणे पूणर् केले आहे. 19तर तुमची पापे पुसून
टाकली जावी, म्हणून पश्चात्ताप करा, व िफरा अशासाठी की िवसाव्याचे
समय प्रभूच्या समक्षतेपासून यावे; 20आिण तुमच्याकिरता पूवीर्
नेमलेला, िख्रस्त येशू याला त्याने पाठवावे. 21सवर् गोष्टींची सुिस्थती
पुनःस्थािपत होण्याच्या काळांपयर्ंत स्वगार्त त्यास राहणे अवश्य आहे,
त्या काळािवषयी यगुाच्या आरभंापासून देवाने आपल्या पिवत्र
संदेष्ट्याच्या तोंडून सांिगतले आहे. 22मोशेने तर सांिगतले की, ‘प्रभू
देव तुम्हासाठी माझ्यासारखा संदेष्टा तुमच्या भावांमधून उठवील. तो जे
काही तुम्हास सांगेल ते सवर् त्याचे ऐका.’ 23आिण असे होईल की जो
कोणी जीव त्या संदेष्ट्याचे ऐकणार नाही तो लोकांमधून अगदी नष्ट
केला जाईल. 24आणखी, शमुवेलापासून जे संदेष्ट्याच्या परपंरनेे झाले,
िजतके बोलत आले, त्या सवार्नी या िदवसािवषयी कळवले. 25तुम्ही
संदेष्ट्याचे मुले आहात आिण तुझ्या संततीद्वार ेपृथ्वीतील सवर् कुळे
आशीवार्िदत होतील, असे अब्राहामाशी बोलून, ‘देवाने तुमच्या पूवर्जांशी
जो करार केला त्या कराराची तुम्ही मुले आहा.’ 26 देवाने आपला सेवक
येशू याला उठवून प्रथम तुमच्याकडे पाठवले, यासाठी की, त्याने
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तुमच्यातील प्रत्येकाला तुमच्या दषु्कमार्पासून िफरण्याने तुम्हास
आशीवार्द द्यावा.”

न्यायसभन्यायसभेेपुढपुढेे पपेेत्रत्र वव योहानयोहान

पेत्र आिण योहान लोकांशी बोलत असता, याजक परमेश्वराच्या
भवनाची रखवाली करणाऱ्यांच्या सरदार व सदकूी हे
त्यांच्यावर चालून आले. 2कारण ते लोकांस िशक्षण देऊन

येशूच्या द्वार ेपुनरुत्थान असे उघडपणे सांगत होते म्हणून त्यांना फार
संताप आला. 3 तेव्हा त्यांनी त्यांना अटक केली व आता संध्याकाळ
झाली होती म्हणून सकाळपयर्ंत त्यांना बिंदशाळेत ठेवले. 4तरी वचन
ऐकणाऱ्यातील पुष्कळांनी िवश्वास ठेवला; आिण िवश्वास ठेवलेल्या
पुरूषांची संख्या सुमार ेपाच हजार होती.

5मग दसुऱ्या िदवशी असे झाले, की त्यांचे अिधकारी, वडील व
िनयमशास्त्र िशक्षक हे यरुशलेम शहरात एकत्र जमले. 6 त्यामध्ये
महायाजक हन्ना व कयफा, योहान, आलेक्सांद्र मुख्य याजकाचे जे सवर्
नातेवाईक ते होते. 7 त्यांनी पेत्र व योहानाला मध्ये उभे करून िवचारले,
“हे तुम्ही कोणत्या सामथ्यार्ने, िंकवा कोणत्या नावाने केले?” 8 तेव्हा पेत्र
पिवत्र आत्म्याने पूणर् झालेला असता, त्यांना म्हणाला, “अहो लोकांच्या
अिधकाऱ्यांनो, आिण विडलांनो, 9 एका आजारी मनुष्यावर उपकार
झाला म्हणजे तो कशाने बरा करण्यात आला यािवषयी जर आमची
चौकशी आज होत आहे? 10तर तुम्हा सवार्स व सवर् इस्राएल लोकांस हे
मािहत असावे, की ज्याला तुम्ही वधस्तभंी िदले, ज्याला देवाने मरण
पावलेल्यामधून उठवले, त्या नासोरी येशू िख्रस्ताच्या नावाने, हा मनुष्य
बरा होऊन येथे तुमच्यापुढे उभा रािहला आहे. 11जो धोंडा तुम्ही
बांधणाऱ्यांनी नाकारला तो कोनिशला झाला तो हाच आहे. 12आिण
तारण दसुऱ्या कोणामध्ये नाही कारण जेणेकरून आपले तारण होईल;
असे दसुर ेकोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये िदलेले नाही.”
13 तेव्हा पेत्राचे व योहानाचे धयैर् पाहून, आिण ही िनरक्षर व अिशिक्षत
माणसे आहेत, हे जाणून त्यांनी आश्चयर् केले, आिण हे येशूच्या संगतीत
होते असे त्यांनी ओळखले. 14 तेव्हा तो बरा झालेला मनुष्य
त्यांच्याजवळ उभा असलेला पाहून, यहूदी पुढाऱ्यांना त्यांच्यािवरुद्ध
काही बोलता येईना. 15मग त्यांना सभेच्या बाहेर जाण्याची आज्ञा करून
ते आपसात िवचार करू लागले. 16 ते म्हणाले, “या मनुष्यांस आपण
काय करावे? कारण खरोखर यांच्याकडून प्रिसद्ध चमत्कार घडला आहे
यरुशलेम शहरात राहणाऱ्या सवार्स मािहत आहे; व ते आपण नाकारू
शकत नाही. 17परतंु हे लोकांमध्ये अिधक पसरू नये, म्हणून आपण
त्यांना अशी धमकी द्यावी की, यापुढे तुम्ही या नावाने कोणाशीही बोलू
नये.” 18मग त्यांनी पेत्र व योहानला बोलावून आज्ञा केली की तुम्ही
येशूच्या नावाने मुळीच बोलू नका व िशकवूही नका. 19परतंु पेत्र व
योहान यांनी त्यांना उत्तर देऊन म्हटले, “देवापेक्षा तुमचे ऐकावे हे
देवाच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य आहे, हे तुम्हीच ठरवा. 20कारण ज्या
गोष्टी आम्ही पािहल्या व ऐकल्या त्या आम्ही बोलू नयेत हे आम्हास
शक्य नाही.” 21 तेव्हा त्यांनी त्यांना आणखी धमकावून सोडून िदले,
कारण लोकांमुळे त्यांना िशक्षा कशी करावी. हे त्यांना काहीच सुचेना,
कारण घडलेल्या गोष्टीवरून सवर् लोक देवाचे गौरव करीत होते.
22कारण ज्या मनुष्यावर हा बरा करण्याचा चमत्कार घडला होता तो
चाळीस वषार्हून अिधक वयाचा होता.

पपेेत्रत्र वव योहानयोहान आपल्याआपल्या िमत्रांकडिमत्रांकडेे परतपरत ययेेताततात
23 तेव्हा त्यांची सुटका झाल्यानतंर, ते आपल्या लोकांकडे आले

आिण मुख्य याजकांनी व विडलांनी जे काही म्हणले होते ते सवर् त्यांनी
सांिगतले. 24 ते ऐकून ते एकिचत्त होऊन देवाला उच्च वाणीने म्हणाले,
“हे प्रभू, आकाश, पृथ्वी, समुद्र व त्यातील सवर्काही ज्याने िनमार्ण केले
तो तूच आहे. 25तुझा सेवक, आमचा पूवर्ज दावीद, याच्या मुखाने पिवत्र
आत्म्याच्याद्वार ेतू म्हटले, ‘राष्ट्र े का खवळली व लोकांनी व्यथर् कल्पना
का केल्या?

26प्रभूिवरूद्ध व त्याच्या िख्रस्तािवरुद्ध पृथ्वीचे राजे उभे रािहले, व
अिधकारी एकत्र जमले.’

27कारण खरोखरच ज्याला तू अिभषेक केलास तो तुझा पिवत्र
सेवक, येशू, ह्याच्यािवरुद्ध या नगरात परराष्ट्र ीय व इस्राएली लोक
यांच्याबरोबर हेरोद व पतंय िपलात एकत्र झाले. 28यासाठी की जे काही
घडावे म्हणून तुझ्या हाताने व तुझ्या इच्छेने पूवीर् नेमले होते ते त्यांनी
करावे. 29तर हे प्रभू, आता तू त्यांच्या धमकावण्याकडे पाहा आिण
तुझ्या दासांनी पूणर् धयैार्ने तुझे वचन बोलावे असे दान दे. 30तू आपला
हात लोकांस िनरोगी करण्यास पुढे करीत असता असे कर तुझा पिवत्र
सेवक येशू याच्या नावाने चमत्कार व अद्भतेू घडावी असे ही कर.”
31आिण त्यांनी प्राथर्ना केल्यावर ज्या जागेमध्ये ते एकत्र जमले होते ती
हालली, आिण ते सवर् पिवत्र आत्म्याने पूणर् होऊन, देवाचे वचन धयैार्ने
बोलू लागले.

समाईकसमाईक िनधीिनधी

32 तेव्हा िवश्वास ठेवणाऱ्यांचा समुदाय एक मनाचा व एकिजवाचा
होता: आिण कोणीही आपल्या मालमत्तेतील काही आपले स्वतःचे आहे
असे म्हणत नसे, तर त्यांचे सवर् पदाथर् सामाईक होते. 33आिण प्रेिषत
मोठ्या सामथ्यार्ने, प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानािवषयी साक्ष देत होते, आिण
त्या सवार्वर मोठी कृपा होती. 34 त्यांतील कोणालाही काही उणे नव्हते,
कारण िजतके जिमनीचे िंकवा घरांचे मालक होते िततक्यांनी ती िवकली
आिण िवकलेल्या वस्तंूचे मोल आणले. 35आिण ते प्रेिषतांच्या पायाशी
ठेवले, मग जसजशी कोणाला गरज लागत असे, तसतसे ते प्रत्येकाला
वाटून देत असत.

36आिण कुप्र बेटाचा रिहवासी लेवी योसेफ, ज्याला प्रेिषतांनी बणर्बा,
म्हणजे उत्तेजन पुत्र असे नाव िदले होती. 37 त्याची जमीन होती, ती
त्याने िवकून ितचा पसैा आणून प्रेिषतांच्या पायाशी ठेवला.

हनन्याहनन्या वव सप्पीरासप्पीरा

तेव्हा हनन्या नावाचा कोणी एक मनुष्य व त्याची पत्नी सप्पीरा
यांनी आपली मालमत्ता िवकली, 2मग त्याने त्या िंकमतीतून
काही भाग पत्नीच्या संमतीने ठेवून घेतला, आिण काही भाग

आणून प्रेिषतांच्या पायाशी ठेवला. 3 तेव्हा पेत्र म्हणाला, हनन्या, तू
पिवत्र आत्म्याशी लबाडी करावी आिण जिमनीच्या िंकमतीतून काही
ठेवून घ्यावे म्हणून सतैानाने तुझे मन का भरले आहे? 4ती होती तोपयर्ंत
तुझी स्वतःची नव्हती काय? आिण ती िवकल्यानतंर त्याची आलेली
िंकमत तुझ्याच स्वाधीन नव्हते काय? ही गोष्ट तू आपल्या मनात का
आणली? तू मनुष्याशी नाही, तर देवाशी लबाडी केली आहे. 5 तेव्हा
हनन्याने हे शब्द ऐकताच खाली पडून प्राण सोडला. आिण हे ऐकणाऱ्या
सवार्ना मोठे भय प्राप्त झाले. 6 तेव्हा काही तरूणांनी उठून त्यास
गंुडाळले, व बाहेर नेऊन पुरले.

7 त्यानतंर सुमार ेतीन तासांनतर त्याची पत्नी आत आली, पण जे
झाले होते ते ितला समजले नव्हते. 8 तेव्हा पेत्राने ितला म्हटले, “मला
सांग तुम्ही एवढ्यालाच जमीन िवकली काय.” आिण ितने म्हटले, “होय,
एवढ्यालाच.” 9पण पेत्र ितला म्हणाला, “प्रभूच्या आत्म्याची परीक्षा
पाहण्यास तुम्ही एकोपा का केला? पाहा ज्यांनी तुझ्या पतीला पुरले
त्यांचे पाय दारापाशी आहेत, ते तुलाही उचलून बाहेर नेतील.” 10 तेव्हा
लागलेच ितने त्यांच्या पायाजवळ पडून प्राण सोडला, आिण तरूण आत
आले तेव्हा ती मरण पावलेली; अशी आढळली आिण त्यांनी ितला बाहेर
नेऊन ितच्या पतीजवळ पुरले. 11आिण सवर् मडंळीला व ज्यांनी या
गोष्टी ऐकल्या त्या सवार्ंना मोठे भय प्राप्त झाले.

प्रेिषतांनीप्रेिषतांनी ककेेललेेलीली अद्भअद्भूतूतेे
12 तेव्हा प्रेिषतांच्या हातून लोकांमध्ये पुष्कळ चमत्कार व अद्भतेू घडत

असत. आिण ते सवर् एकिचत्ताने शलमोनाच्या द्वारमडंपात जमत असत.
13आिण अिवश्वासी लोकांतला कोणी त्यांच्याशी िमळण्यास धजत नसे;
तरी लोक त्यांना थोर मानीत असत, 14इतकेच नव्हे तर िवश्वास धरणारे
पुष्कळ पुरूष व िस्त्रया यांचे समुदाय प्रभूला िमळत असत. 15इतके
चमत्कार घडले की लोकांनी दखुणेकऱ्यास उचलुन रस्त्यामध्ये आणले,
आिण पेत्र जवळून येत असता त्याची सावली तरी त्यांच्यातील कोणावर
पडावी म्हणून त्यांना बाजांवर व पलगंावर ठेवले. 16आणखी यरुशलेम
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शहराच्या, आसपासच्या चहूकडल्या गावांतील लोकांचे समुदाय रोग्यास
व अशुद्ध आत्म्यांनी िपडलेल्यांस घेउन येत असत.

न्यायसभन्यायसभेेपुढपुढेे पुन्हापुन्हा प्रेिषतप्रेिषत

17 तेव्हा महायाजक उठले आिण तो व त्याच्याबरोबर असलेले सवर्
सदकूी पथंाचे लोक हे आवेशाने भरले. 18आिण त्यांनी आपले हात
प्रेिषतांवर टाकून त्यांना सावर्जिनक बिंदशाळेत ठेवले. 19परतंु त्यारात्री
प्रभूच्या दतूाने तुरंुगाचे दरवाजे उघडले व त्यांना बाहेर आणून म्हटले,
20 “जा, आिण परमेश्वराच्या भवनात उभे राहून या जीवनाचा सवर् संदेश
लोकांस सांगा.”

21 हे ऐकून उजाडताच ते परमेश्वराच्या भवनामध्ये जाऊन िशक्षण
देऊ लागले, इकडे महायाजक व त्यांच्याबरोबर जे होते त्यांनी येऊन
न्यायसभा व इस्राएल लोकांचे संपूणर् वडीलमडंळ एकत्र बोलावले, आिण
त्यांना आणण्यास बिंदशाळेकडे पाठवले. 22पण ितकडे गेलेल्या
िशपायांना ते तुरंुगात सापडले नाहीत, म्हणून त्यांनी परत येऊन
सांिगतले, 23 “बिंदशाळा चांगल्या व्यवस्थेने बदं केलेली आिण
दरवाजांपाशी पहारकेरी उभे रािहलेले आम्हास आढळले, परतंु तुरंुग
उघडल्यावर आम्हास आत कोणी सापडले नाही.” 24 हे वतर्मान ऐकून
याचा काय पिरणाम होईल, ह्यािवषयी परमेश्वराच्या भवनाचा सरदार व
मुख्य याजक लोक घोटाळ्यात पडले. 25इतक्यात कोणीतरी येऊन
त्यांना असे सांिगतले, पाहा, “ज्या मनुष्यास तुम्ही तुरंुगात ठेवले होते ते
तर परमेश्वराच्या भवनात उभे राहून लोकांस िशक्षण देत आहेत.”
26 तेव्हा सरदाराने िशपायांसह जाऊन त्यांना जुलूम न करता आणले,
कारण लोक आपणाला दगडमार करतील, असे त्यांना भय वाटत होते.

27 त्यांनी त्यांना आणून न्यायसभेपुढे उभे केले, तेव्हा महायाजकाने
त्यांना िवचारले, 28 “या नावाने िशक्षण देऊ नका, असे आम्ही तुम्हास
िनक्षून सांिगतले होते की नाही, तरी पाहा, तुम्ही आपल्या िशकवणीने
यरुशलेम शहर भरून टाकले आहे आिण या मनुष्याच्या रक्तपाताचा दोष
आमच्यावर आणू पाहत आहात.” 29परतंु पेत्राने व इतर प्रेिषतांनी उत्तर
िदले, “आम्ही मनुष्यांपेक्षा देवाची आज्ञा मानली पािहजे, 30ज्या येशूला
तुम्ही वधस्तभंावर टांगून मारले, त्यास आपल्या पूवर्जांच्या देवाने
उठवले. 31 त्याने इस्राएलाला पश्चात्ताप व पापांची क्षमा ही देणगी
देण्याकरता देवाने त्यास आपल्या उजव्या हाताशी अिधपती व तारणारा
असे उच्चपद िदले. 32या गोष्टीिवषयी आम्ही साक्षी आहोत आिण देवाने
आपल्या आज्ञा पाळणाऱ्यांना जो पिवत्र आत्मा िदला, आहे तो सुध्दा
साक्षी आहे.”

33 हे ऐकून ते िचडून गेले आिण त्यांना िजवे मारण्याचा िवचार करू
लागले. 34परतंु सवर् लोकांनी प्रितिष्ठत मानलेला गमिलयेल नावाचा एक
परूशी शास्त्राध्यापक होता, त्याने न्यायसभेत उभे राहून त्या मनुष्यांना
थोडा वेळ बाहेर पाठवण्यास सांिगतले. 35मग तो त्यांना म्हणाला, “अहो
इस्राएल लोकांनो, तुम्ही या मनुष्यांचे काय करणार ह्यािवषयी जपून
असा. 36कारण काही िदवसांपूवीर्, थुदास हा पुढे येऊन मी कोणीतरी
आहे, असे म्हणू लागला, त्यास सुमार ेचारशे माणसे िमळाली. तो मारला
गेला आिण िजतके त्यास मानत होते त्या सवार्ची दाणादाण होऊन ते
नाहीसे झाले. 37 त्याच्यामागून गालीलकर यहूदा नाविनशी होण्याच्या
िदवसात पुढे आला व त्याने पुष्कळ लोकांस िफतवून आपल्या नादी
लावले त्याचाही नाश झाला. व िजतके त्यास मानत होते त्या सवार्ंची
पांगापांग झाली. 38 म्हणून मी तुम्हास आता सांगतो, या मनुष्यांपासून
दरू राहा व त्याना जाऊ द्या कारण हा बेत िंकवा हे कायर् मनुष्याचे
असल्यास नष्ट होईल. 39परतंु ते देवाचे असल्यास तुम्हास ते नष्ट करता
यावयाचे नाही, तुम्ही मात्र देवाचे िवरोधी ठराल.”

40 तेव्हा त्यांनी त्याचे सांगणे मान्य केले, त्यांनी प्रेिषतांना बोलावून
त्यांना मारहाण केली आिण येशूच्या नावाने बोलू नका असे िनक्षून सांगून
त्यांना सोडून िदले. 41 ते तर त्या नावासाठी आपण अपमानास पात्र
ठरिवण्यांत आलो म्हणून आनदं करीत न्यायसभेपुढून िनघून गेले.
42आिण दररोज, परमेश्वराच्या भवनात व घरोघर िशकवण्याचे, व येशू
हाच िख्रस्त आहे ही सुवातार् गाजिवण्याचे त्यांनी सोडले नाही.

सातसात जणांचीजणांची िनवडिनवड

त्यािदवसात िशष्यांची संख्या वाढत चालली असता, ग्रीक
बोलणार ेयहूदी लोक आिण इब्री बोलणार ेयहूदी लोक
यांच्यामध्ये कुरकुर सुरू झाली, कारण रोजच्या वाटणीत

त्याच्या िवधवांची उपेक्षा होत असे. 2 तेव्हा बारा प्रेिषतांनी िशष्यगणाला
बोलावून म्हटले, “आम्ही देवाचे वचन सांगण्याचे सोडून भोजनाची सेवा
करावी हे ठीक नाही. 3तर बधंुजनहो, तुम्ही आपल्यामधून पिवत्र
आत्म्याने व ज्ञानाने पूणर् असे सात, प्रितष्ठीत पुरूष शोधून काढा, त्यांना
आम्ही या कामावर नेमू. 4 म्हणजे, आम्ही स्वतः प्राथर्नेत व वचनाच्या
सेवेत तत्पर राहू.” 5ही गोष्ट सवर् लोकांस पसंत पडली. आिण त्यांनी
िवश्वासाने व पिवत्र आत्म्याने पूणर् असा पुरूष स्तेफन, आिण िफलीप्प,
प्रखर, नीकलाव तीमोन, पािर्मना व यहूदी मतानुसारी नीकलाव
अतं्यखुीयकर ह्यांची िनवड केली. 6 त्यांना त्यांनी प्रेिषतांसमोर उभे केले,
आिण त्यांनी प्राथर्ना करून त्यांच्यावर हात ठेवले.

7मग देवाच्या वचनाचा प्रसार होत गेला यरुशलेम शहरात िशष्यांची
संख्या फार वाढत गेली; याजकवगार्तीलिह पुष्कळ लोकांनी या
िवश्वासास मान्यता िदली.

8स्तेफन कृपा व सामथ्यर् ह्यांनी पूणर् होऊन, लोकात मोठी अद्भतेू व
िचन्हे करत असे. 9 तेव्हा िसिबिर्तन नामक लोकांच्या सभास्थानातील
काहीजण तसेच कुरनेेकर व आलेक्सांिद्रये नगरातील काही लोक, आिण
िकिलिकया व आिशया. प्रांतातील काही लोक उठले आिण
स्तेफनाबरोबर वादिववाद करू लागले. 10पण तो ज्या ज्ञानाने व ज्या
आत्म्याने बोलत होता त्यांना त्यांच्याने तोंड देववेना. 11 तेव्हा त्यांनी
काही लोकांची गुप्तपणे मने वळवली, “आम्ही स्तेफनाला मोशेिवरूद्ध व
देवािवरूद्ध दभुार्षण करताना ऐकले असे म्हणण्यास पढिवले.” 12आिण
लोकांस, विडलांस व िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांस िचथवले, त्यांनी
स्तेफनावर चाल करून त्यास धरून न्यायसभेपुढे नेले. 13आिण त्यांनी
खोटे साक्षीदार उभे केले, ते म्हणाले, “हा मनुष्य या पिवत्र स्थानाच्या व
िनयमशास्त्राच्या िवरूद्ध दभुार्षण करण्याचे सोडत नाही. 14कारण
आम्ही त्यास असे बोलताना ऐकले, हा नासोरी येशू हे स्थान मोडून
टाकील आिण मोशेने आम्हास लावून िदलेल्या चालीरीती बदलून
टाकील.” 15 तेव्हा न्यायसभेत बसलेले सवर्जण त्याच्याकडे िनरखून
पाहत असता त्यांना त्याचे मुख देवदतूाच्या मुखासारखे िदसले.

स्तस्तेेफनाचफनाचेे भाषणभाषण

महायाजक म्हणाला, “या गोष्टी अशाच आहेत काय?” 2 तेव्हा
तो म्हणाला, “बधंुजनहो व विडलांनो, ऐका, आपला पूवर्ज
अब्राहाम हारान प्रांतात जाऊन राहण्यापूवीर् मेसोपटेम्या देशात

असता गौरवशाली देवाने त्यास दशर्न िदले.” 3व म्हटले, “तू आपला
देश व आपले नातलग सोडून मी तुला दाखवीन त्या देशात जा. 4 तेव्हा
तो खास्द्यांच्या देशातून िनघून हारान नगरात जाऊन रािहला; मग त्याचा
िपता मरण पावल्यावर देवाने त्यास तेथून काढून सध्या तुम्ही राहता त्या
देशात आणले. 5पण त्यामध्ये त्यास वतन िदले नाही, पाऊल भर
देखील जमीन िदली नाही. त्यास मूलबाळ नसताही देवाने त्यास
अिभवचन िदले की, हा देश तुला व तुझ्यामागे तुझ्या संततीला वतन
असा देईल. 6 देवाने आणखी असे सांिगतले त्याची संतती परदेशात
जाऊन काही काळ राहतील, आिण ते लोक त्यांना दास करून चारशे
वषेर् वाईटाने वागवतील. 7 ‘ज्या राष्ट्र ाच्या दास्यात ते असतील त्यांचा
न्याय मी करीन’ आिण त्यानतंर ते तेथून िनघून ‘या स्थळी माझी
उपासना करतील,’ असे देवाने म्हटले. 8 त्याने अब्राहामाला संुतेचा
करार लावून िदला हा करार झाल्यानतंर अब्राहामाला इसहाक झाला,
त्याची त्याने आठव्या िदवशी संुता केली मग इसहाकाला याकोब झाला
व याकोबाला बारा कुलपती झाले.

9नतंर कुलपतींनी हेव्यामुळे योसेफाला िमसर देशात िवकून टाकले,
पण देव त्याच्याबरोबर होता. 10 त्याने त्यास त्याच्यावरील सवर्
संकटातून सोडवले, आिण िमसर देशाचा राजा फारो याच्यासमोर त्यास
कृपापात्र व ज्ञानी असे केले. म्हणून फारोने त्यास िमसर देशावर व
आपल्या सवर् घरावर अिधकारी नेमले. 11मग सवर् िमसर: आिण कनान
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या देशात दषु्काळ पडून त्यांच्यावर जबर संकट आले आिण आपल्या
पूवर्जांना अन्न िमळेनासे झाले. 12 तेव्हा िमसर देशात धान्य आहे, हे
ऐकून याकोबाने तुमच्याआमच्या पूवर्जांना पिहल्या खेपेस पाठवले.
13मग दसुऱ्या खेपेस योसेफाने आपल्या भावांना ओळख िदली; आिण
योसेफाचे कूळ फारो राजाला कळले. 14 तेव्हा योसेफाने आपला िपता
याकोब व आपले सगळे नातलग, म्हणजे पचंाहत्तर माणसे ह्यांना
बोलावून घेतले. 15ह्याप्रमाणे याकोब िमसर देशात गेला; आिण तेथे तो,
व आपले पूवर्जही मरण पावले. 16 त्यांना शखेमात नेले आिण जी कबर
अब्राहामाने शखेमात हमोराच्या पुत्रांपासून रोख रुपये देऊन िवकत
घेतली होती ितच्यात त्यांना पुरले.

17मग देवाने अब्राहामाला जे अिभवचन िदले होते ते पूणर् होण्याचा
समय जसजसा जवळ आला, तसतसे ते लोक िमसर देशात वाढून
संख्येने पुष्कळ झाले. 18योसेफाची मािहती नसलेला असा दसुरा राजा
िमसर देशाच्या गादीवर बसेपयर्ंत असे चालले. 19हाच राजा आपल्या
लोकांबरोबर कपटाने वागला आिण त्यांची बालके जगू नयेत, म्हणून ती
बाहेर टाकून देण्यास त्याने त्यांना भाग पाडले असे त्याने आपल्या
पूवर्जांना छळले. 20 त्या काळात मोशेचा जन्म झाला, तो देवाच्या दृष्टीने
अितशय संुदर होता; त्याचे पालनपोषण तीन मिहने पयर्ंत त्याच्या
िपत्याच्या घरी झाले. 21मग त्यास बाहेर टाकून देण्यात आले असता,
फारोच्या कन्येने त्यास घेउन आपला मुलगा म्हणून त्यास वाढवले.
22मोशेला िमसरी लोकांचे सवर् ज्ञान िशकला; आिण तो भाषणात व
कामात पराक्रमी होता.

23मग तो जवळ जवळ चाळीस वषार्चा झाला, तेव्हा आपले बांधव
म्हणजे इस्राएलाचे संतान ह्यांची भेट घ्यावी असे त्याच्या मनात आले.
24 तेव्हा मोशेने इस्राएलातील कोणाएकावर अन्याय होत आहे, असे
पाहून या जाचलेल्या मनुष्याचा कैवार घेतला आिण िमसऱ्याला मारून
त्याचा सूड घेतला: 25 तेव्हा देव त्याच्या हातून त्याच्या बांधवाची सुटका
करत आहे हे त्यांना समजले असेल असे त्यास वाटले होते, पण ते
त्यांना समजले नाही. 26मग दसुऱ्या िदवशी कोणी इस्राएली भांडत
असता तो त्यांच्यापुढे आला व त्यांचा समेट करू लागला; तो म्हणाला,
‘गृहस्थांनो, तुम्ही बांधव; आहात एकमेकांवर अन्याय का करता?’
27 तेव्हा जो आपल्या शेजाऱ्यावर अन्याय करत होता, तो त्यास ढकलून
देऊन म्हणाला, ‘तुला आमच्यावर अिधकारी व न्यायाधीश कोणी केले?
28काल तू िमसऱ्याला ठार मारले, तसे मलाही मारायला पाहतोस
काय?’ 29 हे शब्द ऐकताच मोशे पळून गेला आिण िमद्यान देशात परदेशी
होऊन रािहला; तेथे त्यास दोन पुत्र झाले.

30मग चाळीस वषेर् भरल्यावर, सीनाय पवर्ताच्या रानात एका
झुडपातील अिग्नज्वालेत एक देवदतू त्याच्या दृष्टीस पडला. 31मग
मोशेने अिग्नज्वालाचे दृष्य पािहल्यावर, तो फार आश्चयर्चिकत झाला;
आिण हे दृष्य पाहण्यासाठी तो जवळ गेला, तेव्हा प्रभूची वाणी झाली की,
32 ‘मी तुझ्या पूवर्जांचा देव, अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव, व
याकोबाचा देव आहे.’ तेव्हा मोशे थरथर कापला व त्यास ितकडे
पाहण्याचे धयैर् झाले नाही. 33कारण प्रभूने त्यास म्हटले, ‘तू आपल्या
पायातले जोडे काढ, कारण ज्या जागेवर तू उभा आहेस ती पिवत्र भूमी
आहे. 34 िमसर देशातल्या माझ्या लोकांची िवपत्ती मी खरोखर पािहली
आहे; त्यांचे हुदंके मी ऐकले आहेत आिण त्यांना सोडवून घेण्यासाठी मी
उतरलो आहे; तर आता चल, मी तुला िमसर देशात पाठवतो.’

35तुला अिधकारी व न्यायाधीश कोणी केले, असे म्हणून, ‘ज्या
मोशेला त्यांनी िझडकारले होते?’ त्यालाच झुडपात दशर्न झालेल्या
देवदतूाच्या हस्ते, देवाने अिधकारी व मुिक्तदाता म्हणून पाठवले.
36 िमसर देशात, तांबड्या समुद्रात, व रानात चाळीस वषेर् अद्भतू कृत्ये
करून व िचन्हे दाखवून त्या लोकांस बाहेर नेले. 37तोच मोशे इस्राएल
लोकांस म्हणाला, ‘देव तुमच्या बांधवामधून, माझ्यासारखा संदेष्टा
तुमच्यासाठी उत्पन्न करील.’ 38 रानातील मडंळीमध्ये सीनाय पवर्तावर
त्याच्याशी बोलणाऱ्या देवदतूाबरोबर आिण आपल्या पूवर्जांबरोबर जो
होता तो हाच होय. त्यालाच आपल्याला देण्याकरता िजवंत वचने
िमळाली. 39 त्याचे ऐकण्याची आपल्या पूवर्जांची इच्छा नव्हती; तर
त्यांनी त्यास िधक्कारले व आपले अतंःकरण िमसर देशाकडे िफरवून.
40 ते अहरोनाला म्हणाले, ‘आमच्यापुढे चालतील अशा देवता आम्हास
करून दे. कारण ज्याने आम्हास िमसर देशातून आणले त्या मोशेचे काय

झाले, हे आम्हास कळत नाही.’ 41मग त्यािदवसात त्यांनी वासराची
मूतीर् बनवली, व ितच्यापुढे ‘यज्ञ करुन’ आपल्या हातच्या कृतीबद्दल
आनदंोत्सव केला. 42 तेव्हा देवाने त्यांच्याकडे पाठ िफरवली आिण
त्यांना आकाशातील सेनागणाची पूजा करण्यास सोडून िदले; ह्यािवषयी
संदेष्ट्यांच्या पुस्तकात िलहीले आहे ‘हे इस्राएलाच्या घराण्या, तुम्ही
चाळीस वषेर् अरण्यात बिलदाने व यज्ञ मला केलेत काय?

43मोलखाचा मडंप व रफेान दवैतांचा तारा म्हणजे पुजण्याकरता:
तुम्ही ज्या प्रितमा केल्या त्या तुम्ही उचलून घेतल्या; मीही तुम्हास
बाबेलच्या पिलकडे नेऊन ठेवीन.’

44तू जो नमुना पािहलास त्याप्रमाणे साक्षीचा मडंप कर, असे ज्याने
मोशेला सांिगतले, त्याने नेमल्याप्रमाणे तो मडंप रानात आपल्या
पूवर्जांचा होता. 45जी राष्ट्र े देवाने त्यांच्यासमोरून घालवली, त्यांचा देश
आपल्या ताब्यात घेतला, तेव्हा तो िमळालेला मडंप त्यांनी
यहोशवाबरोबर त्या देशात आिणला. आिण दािवदाच्या काळापयर्ंत
परपंरनेे तसाच ठेवला. 46दािवदावर देवाची कृपादृष्टी झाली; आिण
त्याने याकोबाच्या घराण्यासाठी वस्तीस्थान िमळिवण्याची िवनतंी केली.
47आिण शलमोनाने त्याच्यासाठी घर बांधले. 48तथािप जो परात्पर तो
हातांनी बांधलेल्या घरात राहत नाही; संदेष्ट्याने म्हणले आहे.

49प्रभू म्हणतो, ‘आकाश माझे राजासन आहे, पृथ्वी माझे पादासन
आहे. तुम्ही माझ्यासाठी कशा प्रकारचे घर बांधणार? िंकवा माझ्या
िवसाव्याचे स्थान कोणते? 50माझ्या हाताने या सवर् वस्तु केल्या नाहीत
काय?’

51अहो ताठ मानेच्या आिण हृदयांची व कानांची संुता न झालेल्या,
लोकांनो तुम्ही तर पिवत्र आत्म्याला; सवर्दा िवरोध करता जसे तुमचे
पूवर्ज तसेच तुम्हीही. 52ज्याचा पाठलाग तुमच्या पूवर्जांनी केला नाही
असा संदेष्ट्यांमध्ये कोणी झाला का? ज्यांनी त्या नीितमान पुरूषाच्या
आगमनािवषयी पूवीर् सांिगतले त्यांना त्यांनी िजवे मारले; आिण आता
त्यास धरून देणार ेव िजवे मारणार ेतुम्ही िनघाला आहात. 53अशा
तुम्हास देवदतूांच्या योगे योजलेले िनयमशास्त्र प्राप्त झाले होते, पण तुम्ही
ते पाळले नाही.”

स्तस्तेेफनाचाफनाचा मृत्यमृत्युु
54 त्याचे भाषण ऐकणाऱ्या सभेतील सभासदांच्या अतंःकरणास इतके

झोंबले, ते दातओठ खाऊ लागले. 55परतंु पिवत्र आत्म्याने पूणर् होऊन
त्याने आकाशाकडे िनरखून पािहले, तेव्हा देवाचे तेज व देवाच्या
उजवीकडे येशू उभा असलेला त्याच्या दृष्टीस पडला. 56आिण त्याने
म्हटले, “पाहा, आकाश उघडलेले व मनुष्याचा पुत्र देवाच्या उजवीकडे
उभा असलेला मला िदसत आहे.” 57 तेव्हा ते मोठ्याने ओरडून, व कान
बदं करीत, एकजुटीने त्याच्या अगंावर धावून गेले; 58मग ते त्यास
शहराबाहेर घालवून दगडमार करू लागले: आिण साक्षीदारांनी आपली
वस्त्रे शौल नावाच्या एका तरूणाच्या पायाजवळ ठेवली. 59 ते दगडमार
करीत असता स्तेफन प्रभूचा धांवा करीत म्हणाला, “हे प्रभू येशू, माझ्या
आत्म्याचा स्वीकार कर.” 60मग गुडघे टेकून तो मोठ्याने ओरडला, “हे
प्रभू, हे पाप त्यांच्याकडे मोजू नको.” असे बोलून, तो मरण पावला.

िख्रस्तीिख्रस्ती लोकांचालोकांचा छळछळ आिणआिण त्यांचीत्यांची पांगापांगपांगापांग

स्तेफनाचा जो खून झाला त्यास शौलाची संमित होती. त्या
िदवसापासून यरुशलेम शहर; येथील िख्रस्ताच्या मडंळीचा
मोठा छळ सुरू झाला, प्रेिषतांिशवाय इतर सवर् िवश्वास ठेवणारे

िशष्य यहूदीया व शोमरोन प्रांताच्या, कानाकोपऱ्यात पांगून गेले. 2काही
धािर्मक मनुष्यांनी स्तेफनाला पुरले आिण त्याच्यासाठी त्यांनी फार शोक
केला. 3शौलाने िख्रस्ताच्या मडंळीचा छळ करण्यास सुरुवात केली; तो
घरोघर जाई िवश्वास ठेवणार ेपुरूष व िस्त्रया यांना धरून खेचून नेई, व
तुरंुगात टाकीत असे.

शोमरोनामध्यशोमरोनामध्येे िफिलप्पिफिलप्प

4 िवश्वास ठेवणार ेसगळीकडे पांगले होते जेथे कोठे िवश्वास ठेवणारे
जात तेथे ते लोकांस सुवातार् सांगत. 5 िफिलप्प शोमरोन प्रांतातील एका
शहरात गेला, त्याने िख्रस्ताची घोषणा केली तेथील लोकांनी िफिलप्पाचे
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बोलणे ऐकले, व त्याने केलेले चमत्कार पािहले. 6 िफिलप्प जी िचन्हे
करत असे व ज्या गोष्टी त्यांना सांगत असे, ते ती लक्षपूवर्क ऐकत असत.
7कारण ज्यांना अशुद्ध आत्मे लागले होते त्यांच्यातील पुष्कळांतून ते
मोठ्याने ओरडून िनघून गेले; तेथे बरचे लगंडे व अधार्ंगवायू झालेले लोक
बर ेझाले. 8यामुळे शहरातील लोक फार आनिंदत झाले.

िशमोनिशमोन जादजादूगूारगार
9 िशमोन नावाचा मनुष्य त्या नगरात राहत होता, तो जादचेू प्रयोग

करीत असे; त्याच्या प्रयोगामुळे शोमरोन प्रांतातील लोक आश्चयर्चिकत
होत असत, तो स्वतःला फार मोठा समजत असे. 10अगदी
लहानापासून मोठ्यापयर्ंत लोक लक्षपूवर्क त्याचे ऐकत, ते म्हणत असत,
“देवाची महान शक्ती असे ज्याला म्हणतात तोच हा मनुष्य आहे.”
11 त्याने आपल्या जादमूुळे बराच काळपयर्ंत लोकांस चकीत केले,
असल्याने लोक त्याचे ऐकत असत. 12परतंु जेव्हा देवाचे राज्य व येशू
िख्रस्ताचे नाव ह्यािवषयी िफिलप्पाने त्या लोकांस सुवातार् सांगत असता
त्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला, त्याचवेळी त्यांनी बािप्तस्मा घेतला,
त्यांच्यात जसे पुरूष होते तशा िस्त्रयाही होत्या. 13स्वतः िशमोनाने
िवश्वास ठेवला: आिण त्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर, तो िफिलप्पबरोबर राहू
लागला; आिण झालेले चमत्कार आिण अद्भतू िचन्हे पाहून, िशमोन
आश्चयार्ने थक्क झाला.

शोमरोनामध्यशोमरोनामध्येे पपेेत्रत्र वव योहानयोहान

14यरुशलेम शहरामधील प्रेिषतांनी हे ऐकले की शोमरोनातील
लोकांनी देवाच्या वचनाचा स्वीकार केला, म्हणून पेत्र व योहान यांना
प्रेिषतांनी शोमरोनातील लोकांकडे पाठवले. 15 पेत्र व योहान जेव्हा
आले, तेव्हा त्यांनी शोमरोनी िवश्वास ठेवणाऱ्यांना पिवत्र आत्मा िमळावा
म्हणून, प्राथर्ना केली. 16या लोकांचा प्रभू येशूच्या नावात बािप्तस्मा
झाला होता, परतंु पिवत्र आत्मा अजून त्यांच्यावर आला नव्हता. 17मग
पेत्र व योहान यांनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला, आिण त्यांना पिवत्र
आत्मा िमळाला. 18 िशमोनाने पािहले की, प्रेिषतांच्या हात ठेवण्याने
लोकांस पिवत्र आत्मा िमळाला तेव्हा िशमोनाने प्रेिषतांना पसेै देऊ करून
म्हटले. 19 “मी ज्याच्यावर हात ठेवीन त्यास पिवत्र आत्मा िमळेल, असा
अिधकार मलासुद्धा द्या.” 20 पेत्र िशमोनाला म्हणाला, “तुझा व तुझ्या
पशैाचा नाश होवो; कारण, देवाचे दान पशैाच्या बळावर िवकत घेण्याचा
तू िवचार केला.” 21या कामात तू आमचा सहभागी होऊ शकणार
नाहीस, कारण तुझे अतंःकरण देवासमोर योग्य नाही. 22तू ज्या या
वाईट गोष्टी केल्या आहेत, त्यासाठी पश्चात्ताप कर, प्रभूला प्राथर्ना कर,
कदािचत तुइया अतंःकरणातील कल्पनेची तो तुला क्षमा करील.
23कारण तुझ्या मनात कटू मत्सर भरलेला आहे व तू पापाच्या बधंनात
आहेस, हे मला िदसून आले आहे. 24 िशमोनाने उत्तर िदले, तुम्ही
सांिगतले त्यातले काही माझ्यावर येऊ नये म्हणून तुम्हीच प्रभूकडे
माझ्यासाठी प्राथर्ना करा.

25नतंर पेत्र व योहान ह्यांनी आपली साक्ष लोकांस देऊन, “प्रभूचे
वचन गाजवल्यावर ते यरुशलेम शहरास परत आले, परत येताना वाटेत
त्यांनी अनेक शोमरोनी गावांत सुवातार् सांिगतली.”

िफिलप्पिफिलप्प वव हबशीहबशी षषंढंढ
26परमेश्वराचा दतू िफल्लीपाशी बोलला तो म्हणाला, “ऊठ आिण

यरुशलेम शहराहून गज्जा शहराकडे जाते त्या वाटेने दिक्षणेकडे जा.” तो
रस्ता वाळवंटातून जातो. 27मग तो उठला. व गेला, रस्त्यात त्यास एक
इिथओिपयाचा मनुष्य भेटला, तो मनुष्य षढं होता, तो इिथओिपयाच्या
कांदके राणीकडे उच्च पदावर अिधकारी म्हणून कामाला होता. तो
राणीच्या खिजन्याचा मुख्य होता, तो यरुशलेम शहरास उपासना
करण्यासाठी गेला होता. 28आता तो परत जाताना आपल्या रथात
बसून यशया संदेष्टयाचा ग्रंथ वाचत होता. 29पिवत्र आत्मा िफिलप्पाला
म्हणाला, “त्या रथाजवळ जा.” 30मग िफिलप्प त्या रथाजवळ धावत
धावत गेला, तेव्हा त्याने त्यास यशया संदेष्ट्याचा ग्रंथ वाचताना ऐकले,
िफिलप्प त्यास म्हणाला, “तुम्ही जे वाचत आहात ते तुम्हास समजते
काय?” 31तो अिधकारी म्हणाला, “मला हे कसे, समजेल कोणीतरी

याचा उलगडा करून मला सांगायला हवे?” आिण त्याने िफिलप्पाला
रथात चढून आपल्यापाशी बसण्यास बोलावले.

32शास्त्रलेखातील जो भाग तो वाचत होता तो भाग पुढीलप्रमाणे
होता, “वधावयला घेऊन जात असलेल्या मेंढरासारखा तो होता; लोकर
कातरणाऱ्यांपुढे गप्प राहणाऱ्या कोकरांप्रमाणे तो शांत रािहला, त्याने
आपले तोंड उघडले नाही: 33 त्यास लिज्जत केले गेले त्याच्या लीन
अवस्थेत त्यास न्याय िमळाला नाही: त्याच्या िपढीचे वणर्न कोण
करील? कारण पृथ्वीवरील त्याचे जीवन संपिवले गेले आहे.” 34तो
अिधकारी िफिलप्पाला म्हणाला, “कृपाकरून मला सांगा, हे कोणािवषयी
बोलतो आहे? तो स्वतःिवषयी बोलत आहे, की दसुऱ्या कोणािवषयी
बोलत आहे?” 35मग िफिलप्पाने तोंड उघडले; व शास्त्रलेखातील
यशया संदेष्ट्याच्या भागापासून सुरुवात करून येशूिवषयीची सुवातार्
त्यास सांिगतली. 36 ते दोघे प्रवास करीत असताना, एका तळ्याजवळ
आले; तेव्हा अिधकारी म्हणाला, “पाहा, येथे पाणी आहे; माझा बािप्तस्मा
करायला कोणती अडचण आहे?” 37 िफिलप्पाने म्हटले, जर आपण
आपल्या सवर् अतंःकरणाने िवश्वास धरता तर योग्य आहे, त्याने उत्तर
िदले, येशू िख्रस्त देवाचा पुत्र आहे असा मी िवश्वास धरतो. 38आिण
षढंाने रथ थांबिवण्याची आज्ञा केली, नतंर िफिलप्प व षढं हे दोघे
उतरून पाण्यात गेले, आिण िफिलप्पाने त्याचा बािप्तस्मा केला. 39 ते
जेव्हा 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. 40आपण अजोत
नगरात आहोत. असे िफिलप्पाला िदसून आले आिण पुढे जात असताना
जी जी गावे लागली त्या सवर् गावात त्याने सुवातार् सांिगतली, नतंर तो
कैसरीया शहरास गेला.

शौलाचाशौलाचा पालटपालट

शौल यरुशलेम शहरामध्ये प्रभूच्या अनुयायांना अजूनही
धमकावण्याचा व िजवे मारण्याचा प्रयत्न करीत होता, म्हणून
तो महायाजकाकडे गेला. 2शौलाने िदिमष्क येथील

सभास्थानातील महायाजकाकडून िख्रस्ताच्या अनुयायांना
पकडण्यासाठी अशी अिधकारपत्रे मािगतली की, जर त्यास तेथे कोणी
िवश्वास ठेवणारा, मग तो पुरूष असो अथवा स्त्री, सापडले तर त्याने
त्यांना बांधून यरुशलेम शहरास आणावे. 3मग शौल िदिमष्काजवळ
आला तेव्हा एकाएकी, आकाशातून फारच प्रखर प्रकाश त्याच्याभोवती
चमकला; 4शौल जिमनीवर पडला आिण एक वाणी त्याच्याशी
बोलताना त्याने ऐकली, “शौला, शौला, तू माझा छळ का करतोस?”
5शौल म्हणाला, “प्रभू तू कोण आहेस?” ती वाणी म्हणाली, “मी येशू
आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस तो मीच आहे; 6आता ऊठ, आिण
नगरात जा, तुला काय करायचे आहे, ते तुला तेथे कोणीतरी सांगेल.”
7जी माणसे शौलाबोबर प्रवास करीत होती, ती तेथेच स्तब्ध उभी
रािहली त्या लोकांनी आवाज ऐकला, पण त्यांना कोणी िदसले नाही.
8शौल जिमनीवरून उठला, त्याने डोळे उघडले, पण त्यास काहीच
िदसेना, म्हणून जे लोक त्याच्याबरोबर होते त्यांनी त्याचा हात धरून
त्यास िदिमष्क शहरात नेले. 9तीन िदवसांपयर्ंत शौलाला काहीच िदसत
नव्हते, त्याने काही खाल्ले िंकवा प्याले नाही.

िदिमष्कामध्यिदिमष्कामध्येे शौलशौल
10 िदिमष्कांमध्ये येशूचा एक िशष्य होता त्याचे नाव हनन्या होते; प्रभू

त्याच्याशी एका दृष्टांतात बोलला तो म्हणाला, “हनन्या.” हनन्याने उत्तर
िदले, “मी इथे आहे, प्रभू.” 11प्रभू हनन्याला म्हणाला, “ऊठ आिण नीट
नावाच्या रस्त्यावर जा, तेथे यहूदाचे घर शोध व तासर्स शहराहून
आलेल्या शौल नावाच्या व्यिक्तबद्दल िवचार सध्या तो तेथे आहे; व
प्राथर्ना करीत आहे. 12शौलाने दृष्टांतात पािहले की त्यामध्ये हनन्या
नावाचा मनुष्य आपल्याकडे आला, असून आपल्यावर हात ठेवत आहे
व त्यानतंर त्यास पुन्हा दृष्टी प्राप्त झाली, असे त्यास िदसले.” 13परतंु
हनन्याने उत्तर िदले, “प्रभू, मी त्या मनुष्यािवषयी अनेक लोकांच्या
तोंडून ऐकले आहे; यरुशलेम शहरातील तुझ्या संतांशी तो िकती वाईट
रीतीने वागला हे मी ऐकले आहे. 14आिण आता जे तुझ्या नावावर

प्रेिषतांची कृत्ये 8:6 553 प्रेिषतांची कृत्ये 9:14
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िवश्वास ठेवतात अशा लोकांस बांधून नेण्यासाठी मुख्य याजकांकडून
अिधकारपत्र घेऊन हा शौल येथे आला आहे.” 15परतंु प्रभू म्हणाला,
“जा, राजांना आिण परराष्ट्र ांना आिण इस्राएलाचे संतान यांच्यासमोर
माझे नाव घेऊन जाण्याकरता तो माझे िनवडलेले पात्र आहे. 16माझ्या
नावाकरीता ज्या गोष्टी त्यास सहन कराव्या लागतील त्या मी त्यास
दाखवून देईन,” 17हनन्या िनघाला आिण यहूदाच्या घरी गेला, त्याने
शौलाच्या डोक्यावर हात ठेवला आिण म्हटले, “शौल, भाऊ, प्रभू येशूने
तुला इकडे येत असता रस्त्यावर दशर्न िदले त्यानेच मला तुझ्याकडे
पाठवले, यासाठी की, तुला पुन्हा दृष्टी यावी व तू पिवत्र आत्म्याने पिरपूणर्
व्हावे.” 18लागलीच खपल्यासारखे काहीतरी शौलाच्या डोळ्यावरून
खाली पडले, आिण त्यास पुन्हा दृष्टी आली शौल तेथून उठल्यावर
त्याचा बािप्तस्मा करण्यात आला. 19नतंर त्याने अन्न सेवन केल्यावर
त्याच्या अगंात शक्ती आली, शौल काही िदवस िदिमष्क येथील
िशष्यांबरोबर रािहला. 20यानतंर सरळ सभास्थानात जाऊन शौल
येशूच्या नावाची घोषणा करू लागला, येशू हा देवाचा पुत्र आहे. 21ज्या
लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सवार्ंना मोठे नवल वाटले ते म्हणाले,
“यरुशलेम शहरातील ज्या लोकांचा येशूच्या नावावर िवश्वास आहे, त्या
सवार्चा नाश करू पाहणारा हाच नाही काय? तो येशूच्या अनुयायांना
अटक करण्यासाठी येथे आला आहे व तो त्यांना यरुशलेम शहरातील
मुख्य याजकांसमोर उभे करणार आहे.” 22परतंु शौल अिधकािधक
सामथ्यर्शाली होत गेला, त्याने हे िसद्ध केले की, येशू हाच िख्रस्त आहे
आिण त्याचे पुरावे इतके सबळ होते. िदिमष्क येथील यहूदी
त्याच्याबरोबर वाद घालू शकले नाहीत. 23काही िदवसानतंर, यहूदी
लोकांनी शौलाला िजवे मारण्याचा कट रचला. 24यहूदी रात्रंिदवस
शहराच्या वेशीवर पहारा देत होते व शौलाला पकडण्याची वाट पाहत
होते. त्यांना शौलाला ठार मारायचे होते, पण त्यांचा हा बेत शौलास
समजला. 25 एके रात्री शौलाने ज्यांना िशक्षण िदले होते अशा काही
अनुयायांनी शहरातून जाण्यासाठी शौलाला मदत केली, अनुयायांनी
शौलाला एका टोपलीत ठेवले, नतंर त्यांनी टोपली गावकुसावरून
रात्रीच्या वेळी खाली सोडली.

यरुशलयरुशलेेमम वव तासतासर्र् ययेेथथेे शौलशौल
26नतंर शौल यरुशलेमे शहरास गेला तेथील िवश्वास ठेवणाऱ्यांच्या

पिरवारात िमसळण्याचा त्याने प्रयत्न केला, पण ते त्यास घाबरत होते,
त्यांचा िवश्वासच बसत नव्हता, शौल खरोखर येशूचा िशष्य झाला आहे.
27परतंु बणर्बाने शौलाचा स्वीकार केला व त्यास घेऊन प्रेिषतांकडे
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 लोकांस सांिगतली. 28मग शौल
अनुयायांसह तेथे रािहला, तो यरुशलेम शहरामध्ये सगळीकडे गेला. व
धयैार्ने प्रभूची सुवातार् सांगू लागला. 29शौल नेहमी ग्रीक भाषा बोलणाऱ्या
यहूदी लोकांशी बोलत असे तो त्यांच्याशी वादिववाद करीत असे, पण ते
त्यास मारण्याचा प्रयत्न करीत होते. 30 जेव्हा बधंुजनांना हे कळाले
तेव्हा त्यांनी त्यास कैसरीया येथे नेले, व नतंर तेथून त्यास तासार्स
पाठवले.

31अशाप्रकार ेसवर् यहूदीया, गालील प्रांत, शोमरोन या प्रदेशातील
मडंळीस तेथे शांती लाभली; आिण, मडंळी पिवत्र आत्म्याच्या सांत्वनेत
व परमेश्वराच्या भयात वाढत गेली. 32मग असे झाले की, पेत्र यरुशलेम
शहराच्या सभोवतालच्या गावामध्ये िफरला, लोद या गावामध्ये जे देवाचे
पिवत्रजन होते त्यांना भेटला. 33लोद येथे त्यास ऐनेयास नावाचा मनुष्य
आढळला, त्याच्या अगंातून वार ेगेल्याने तो पगंू झाला होता व आठ वषेर्
अथंरुणाला िखळून होता. 34 पेत्र त्यास म्हणाला, “ऐनेयास, येशू िख्रस्त
तुला बर ेकरीत आहे; ऊठ, आपले अथंरुण नीट कर.” ऐनेयास
ताबडतोब उभा रािहला. 35लोद येथे राहणाऱ्या सवर् लोकांनी आिण
शारोनात राहणाऱ्यांनी त्यास पािहले, तेव्हा ते सवर् प्रभूकडे वळले.

ददुकुकर्र् सस

36यापो 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 मरण
पावली; लोकांनी ितला आंघोळ घालून व माडीवरच्या एका खोलीत
ठेवले. 38यापो येथील िशष्यांनी ऐकले की, पेत्र लोदमध्ये आहे, लोद हे
यापोजवळ आहे, म्हणून त्यांनी दोन माणसे पाठिवली, त्यांनी त्यास
िवनतंी केली, ते म्हणाले, “त्वरा करा, आमच्याकडे लवकर या.” 39 पेत्र
तयार झाला व त्यांच्याबरोबर गेला, जेव्हा तो तेथे पोहोचला तेव्हा त्यांनी
त्यास माडीवरच्या एका 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
पिवत्रजनांना आिण िवधवा िस्त्रयांना खोलीमध्ये बोलावले, त्याने
तिबथाला त्यांना दाखवले, ती िजवंत होती. 42यापोमधील सवर् लोकांस
हे समजले, यातील पुष्कळ लोकांनी प्रभूवर िवश्वास ठेवला. 43नतंर असे
झाले की, तो यापोत िशमोन नावाच्या कोणाएका कातडे कमावणाऱ्या
चांभाराच्या येथे बरचे िदवस राहीला.

पपेेत्रत्र वव कनकनेर्ेर्ल्यल्य

कनेर्ल्य नावाचा मनुष्य कैसरीयामध्ये राहत होता, तो
इटलीक नावाच्या पलटणीत शतािधपती होता. 2कनेर्ल्य हा
भक्तीमान 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 दृष्टांत झाला, त्याने तो स्पष्टपणे पािहला, त्या
दृष्टांतांत देवाचा एक दतू त्याच्याकडे आला आिण त्यास म्हणाला,
“कनेर्ल्या!” 4कनेर्ल्य देवदतूाकडे पाहून भयभीत होऊन आिण म्हणाला.
“काय आहे, प्रभू?” देवदतू कनेर्ल्याला म्हणाला, “देवाने तुझी प्राथर्ना
ऐकली आहे, ज्या गोष्टी तू गरीबांना िदल्या आहेत, त्या देवाने पािहल्या
आहेत देवाला तुझी आठवण आहे.” 5तू यापो गावी माणसे पाठीव आिण
िशमोन नावाच्या मनुष्यास घेऊ नये, िशमोनाला पेत्र असे सुद्धा
म्हणतात. 6तो िशमोन नावाच्या चांभाराच्या घरी राहत आहे त्याचे घर
समुद्रिकनारी आहे. 7कनेर्ल्याशी बोलणे झाल्यावर देवदतू िनघून गेला
नतंर कनेर्ल्याने त्याचे दोन िवश्वासू नोकर व एका धमर्शील िशपायाला
बोलावून घेतले. 8कनेर्ल्याने या ितघांना घडलेले सवर्काही सांिगतले
आिण त्यांना यापोला पाठवले.

9दसुऱ्या िदवशीही माणसे यापो गावाजवळ आली, ती दपुारची वेळ
होती, त्याचवेळी प्राथर्ना करावयास पेत्र गच्चीवर गेला. 10 पेत्राला भूक
लागली होती, त्यास काही खावेसे वाटले, ते पेत्रासाठी जेवणाची तयारी
करीत असता पेत्राला तदं्री लागली. 11आिण आपल्यासमोर आकाश
उघडले असून मोठ्या चांदव्यासारखे चार कोपर ेधरून सोडलेली एक
चादर पृथ्वीवर उतरत आहे असा दृष्टांत त्यास झाला. 12 त्यामध्ये
पृथ्वीवरील सवर्प्रकारचे चालणार,े सरपटणार,े आकाशात उडणार ेपक्षी
होते. 13नतंर एक वाणी पेत्राने ऐकली, “पेत्रा, ऊठ; यापकैी कोणताही
प्राणी मारून खा.” 14पण पेत्र म्हणाला, “मी तसे कधीच करणार नाही,
प्रभू जे अशुद्ध व अपिवत्र आहे असे कोणतेही अन्न मी कधी खाल्लेले
नाही.” 15पण ती वाणी त्यास पुन्हा म्हणाली, “देवाने या गोष्टी शुद्ध
केल्या आहेत, त्यांना अशुद्ध म्हणू नकोस.” 16असे तीन वेळा घडले;
मग ते पात्र आकाशात वर घेतले गेले.

17 पेत्र भयचिकत होऊन या दृष्टान्ताचा अथर् काय असावा यािवषयी
िवचार करू लागला, ज्या लोकांस कनेर्ल्याने पाठवले होते, त्यांना
िशमोनाचे घर सापडले ते दाराजवळ उभे होते. 18 त्यांनी िवचारले,
“िशमोन पेत्र येथेच राहतो काय?” 19 पेत्र या दृष्टांतािवषयीच िवचार करत

प्रेिषतांची कृत्ये 9:15 554 प्रेिषतांची कृत्ये 10:19



11

असतांना, आत्मा त्यास म्हणाला, “ऐक, तीन माणसे तुला शोधीत
आहेत. 20ऊठ आिण पायऱ्या उतरून खाली जा, कारण मीच त्यांना
पाठवले आहे, काही संशय न धरता त्यांच्याबरोबर जा.” 21मग पेत्र
खाली त्या मनुष्यांकडे गेला, तो म्हणाला, “तुम्ही ज्याचा शोध करीत
आहात तो मीच आहे, तुम्ही येथे का आलात?” 22ती माणसे म्हणाली,
“एका पिवत्र देवदतूाने तुम्हास आमिंत्रत करण्यािवषयी कनेर्ल्याला
सांिगतले होते कनेर्ल्य हा शतािधपती आहे, तो नीितमान मनुष्य आहे तो
देवाची उपासना करतो, सवर् यहूदी लोक त्याचा आदर करतात, तुम्हास
घरी बोलावून तुमचे शब्द ऐकावेत असे देवदतूाने त्यास 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 बधंूही पेत्राबरोबर गेले. 24दसुऱ्या ि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 त्यास भेटला, कनेर्ल्याने पेत्राच्या
पाया पडून आदराने त्यास नमन केले. 26पण पेत्र म्हणाला, “उभा राहा,
मी तुझ्यासारखाच मनुष्य आहे.” 27 पेत्र त्याच्याशी बोलत घरात गेला
आिण आतमध्ये बरचे लोक जमलेले त्याने पािहले. 28 पेत्र त्या लोकांस
म्हणाला, “तुम्ही हे जाणता की, यहूदी मनुष्याने इतर िवदेशी 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. 29याच कारणासाठी जेव्हा हे लोक मला बोलावण्यास
आले, तेव्हा मी त्यांच्याशी वाद घातला नाही, आता, कृपाकरून मला
सांगा, तुम्ही मला येथे का बोलावले?”

30कनेर्ल्य 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.” 31तो मनुष्य म्हणाला,
“कनेर्ल्या देवाने तुझी प्राथर्ना ऐकली आहे, गरीब लोकांस 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 तुम्हास िनरोप पाठिवला, तुम्ही येथे आलात
ही तुमची मोठी कृपा आहे, तेव्हा आम्हास जे काही सांगण्याची आज्ञा
प्रभूने तुम्हास िदली आहे, ते ऐकण्यासाठी आम्ही सवर् आता येथे
देवासमोर जमलेले आहोत.”

पपेेत्राचत्राचेे भाषणभाषण

34 पेत्राने बोलायला सुरुवात केली मला आता हे खरोखर समजले
आहे की, “देवाला प्रत्येक मनुष्य सारखाच आहे. 35प्रत्येक राष्ट्र ात जो
कोणी त्याची भिक्त करतो आिण योग्य ते करतो, त्यास देव स्वीकारतो,
व्यिक्त कोणत्या देशाची आहे, हे महत्त्वाचे नाही. 36 देव इस्राएली
लोकांशी बोलला, देवाने त्यांना सुवातार् पाठिवली की, येशू िख्रस्ताद्वारे
शांती जगात आली आहे, येशू सवार्ंचा प्रभू आहे.

37सगळ्या यहूदीया प्रांतात काय घडले हे तुम्हा सवार्ंना माहीत आहे,
त्याची सुरुवात योहानाने लोकांस बािप्तस्म्यािवषयी गालील प्रांतात जो
संदेश िदला, त्याने झाली. 38नासरथेच्या येशूिवषयी तुम्हास मािहती
आहे, देवाने त्यास पिवत्र आत्म्याचा व सामथ्यार्चा अिभषेक केला
(िख्रस्त), येशू सगळीकडे लोकांसाठी चांगल्या गोष्टी करीत गेला, जे लोक
दषु्ट आत्म्याने पछाडले होते त्यांना येशूने बर ेकेले, कारण देव
त्याच्याबरोबर होता. 39 येशूने संपूणर् यहूदीया प्रांतात आिण यरुशलेम
शहरात जे जे केले त्या सवर् गोष्टी आम्ही पािहल्या आिण आम्ही त्याचे
साक्षीदार आहोत, पण येशूला मारण्यात आले, लाकडाच्या वधस्तभंावर
त्यांनी त्यास टांगून मारले. 40परतंु देवाने ितसऱ्या िदवशी त्यास िजवंत
केले देवाने येशूला लोकांस स्पष्ट पाहू िदले. 41परतंु सवर्च माणासांनी
येशूला पािहले नाही, देवाने त्यांना अगोदरच साक्षीदार म्हणून िनवडले
होते, त्यांनीच त्यास पािहले, ते साक्षीदार आम्ही आहोत येशू मरणातून
उठिवला गेल्यानतंर आम्ही त्याच्याबरोबर अन्नपाणी सेवन केले.
42 येशूने आम्हास ‘लोकांस उपदेश करायला सांिगतले, िजवंतांचा आिण

मरण पावलेल्यांचा न्याय करण्यासाठी देवाने त्यास आपल्याला आहे’ हे
सांगण्यासाठी त्याने आम्हास आज्ञा केली. 43जो कोणी येशूवर िवश्वास
ठेवतो, त्यास क्षमा केली जाईल, येशूच्या नावामध्ये देव त्या व्यिक्तच्या
पापांची क्षमा करील, सवर् संदेष्टे हे खर ेआहे असे म्हणतात.”

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयांवरीयांवर आत्माआत्मा उतरतोउतरतो वव त्यांचात्यांचा बािप्तस्माबािप्तस्मा होतोहोतो

44 पेत्र हे बोलत असतानाच त्याचे बोलणे ऐकत बसलेल्या सवर्
लोकांवर पिवत्र आत्मा उतरला. 45यहूदी संुता झालेले िवश्वास ठेवणारे
जे पेत्राबरोबर आले होते, ते चिकत झाले, यहूदी नसलेल्या
लोकांवरसुद्धा पिवत्र आत्माच्या दानाचा वषार्व झाला आहे, यामुळे ते
चिकत झाले. 46आिण यहूदी नसलेल्या लोकांस िनरिनराळ्या भाषा
बोलताना आिण देवाची स्तुती करताना यहूदी लोकांनी ऐकले. 47मग
पेत्र म्हणाला, “या लोकांस पाण्याने बािप्तस्मा देण्यास आपण नकार देऊ
शकत नाही, ज्याप्रमाणे आम्हास िमळाला, त्याचप्रमाणे त्यांनाही पिवत्र
आत्मा िमळाला आहे.” 48 म्हणून पेत्राने कनेर्ल्य, त्याचे नातेवाईक आिण
िमत्र यांना येशू िख्रस्ताच्या नावाने बािप्तस्मा देण्याची आज्ञा केली, मग
पेत्राने आणखी काही िदवस त्यांच्याबरोबर रहावे अशी त्या लोकांनी
त्यास िवनतंी केली.

पपेेत्राचत्राचेे आत्मसमथआत्मसमथर्र्नन

यहूदी नसलेल्या लोकांनीसुद्धा देवाच्या वचनाचा स्वीकार
केला आहे हे यहूदीया प्रांतातील प्रेिषतांनी व बधंूनी ऐकले.
2पण जेव्हा पेत्र यरुशलेम शहरास आला, तेव्हा संुता

झालेला यहूदी िवश्वासी गट त्याच्यावर िटका करू लागले. 3 ते म्हणाले,
“जे संुता न झालेले व परराष्ट्र ीय आहेत अशा िवश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या
घरी तुम्ही गेला, एवढेच नव्हे तर तुम्ही त्यांच्यासह जेवणही केले.”
4 म्हणून पेत्राने त्यांना सवर् घटना सिवस्तर स्पष्ट करून सांिगतल्या.
5 पेत्र म्हणाला, मी यापो शहरात प्राथर्ना करीत असताना मला तदं्री
लागल्यासारखे झाले व मी एक दृष्टांत पािहला की, मोठ्या चांदव्यासारखे
चार कोपर ेधरून सोडलेली एक चादर माझ्यापयर्ंत आली. 6मी
त्याच्याकडे न्याहाळून पाहून िवचार करीत होतो, मी त्यामध्ये
पृथ्वीवरील चार पायाचे प्राणी, जगंली पशू, सरपटणार ेप्राणी आिण
आकाशात उडणार ेपक्षी मी त्यामध्ये पािहले. 7 एक वाणी माझ्याशी
बोलताना मी ऐकली, “पेत्रा, ऊठ, मारून खा!” 8पण मी म्हणालो, “प्रभू,
मी असे कधीही करणार नाही, मी अपिवत्र िंकवा अशुद्ध असे कधीच
खाल्ले नाही.” 9आकाशातून त्या वाणीने पुन्हा उत्तर िदले, “देवाने या
गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत, त्यांना अशुद्ध म्हणू नकोस.” 10असे तीन वेळा
घडले, मग ते सवर् पुन्हा वर आकाशात घेतले गेले. 11इतक्यात पाहा,
तीन माणसे ज्या घरामध्ये आम्ही होतो त्यापुढे कैसरीयाहून माझ्याकडे
पाठवलेली तीन माणसे येऊन उभी रािहली. 12आत्म्याने मला
कोणत्याही प्रकारचा संशय न धिरता त्यांच्याबरोबर जाण्यास सांिगतले,
हे सहा बधंू जे येथे आहेत, तेही माझ्याबरोबर होते, आम्ही कनेर्ल्याच्या
घरी गेलो. 13कनेर्ल्याने आपल्या घरात देवदतू उभा असलेला कसा
िदसला हे आम्हास सांिगतले, देवदतू कनेर्ल्याला म्हणाला, “काही माणसे
यापोस पाठव, िशमोन पेत्राला बोलावून घे. 14तो 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, प्रभू म्हणाला होता, “योहान लोकांचा
बािप्तस्मा पाण्याने करीत असे हे खर,े पण तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र
आत्म्याने होईल.” 17आपण प्रभू येशू िख्रस्तावर िवश्वास ठेवला तेव्हा
जसे आपणांस तसे त्यांसही देवाने सारखेच दान िदले, मग देवाला
अडिवणारा असा मी कोण? 18 जेव्हा त्यांनी या गोष्टी ऐकल्या, तेव्हा ते
शांत रािहले, त्यांनी देवाची स्तुती केली आिण म्हणाले, “तर मग देवाने
परराष्ट्र ीयांसही जीवन िमळावे म्हणून पश्चात्तापबुद्धी िदली आहे.”

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयांमधूनीयांमधून झालझालेेलीली िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीडळी

19स्तेफन मारला गेल्यानतंरच्या काळात जो छळ झाला, त्यामुळे
िवश्वास ठेवणार ेयरुशलेम शहरापासून दरू िठकाणी फेनीके प्रांत, कुप्र बेट
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व अतं्यिुखया शहरापयर्ंत पांगले गेले, िवश्वास ठेवणाऱ्यांनी या िठकाणी
फक्त यहूदी लोकांसच सुवातार् सांिगतली. 20यातील काही िवश्वास
ठेवणार ेकुप्र व कुरनेे येथे राहणार ेहोते, जेव्हा हे लोक अतं्यिुखयात
आले, तेव्हा त्यांनी या ग्रीक लोकांस येशूिवषयीची सुवातार् सांिगतली.
21प्रभू िवश्वास ठेवणाऱ्यांना मदत करीत होता आिण बऱ्याच मोठ्या
गटाने िवश्वास ठेवला व ते प्रभूला अनुसरू लागले. 22यािवषयीची बातमी
यरुशलेम शहरातील िवश्वास ठेवणाऱ्या मडंळीच्या कानावर आली,
म्हणून यरुशलेम शहरातील िवश्वास ठेवणाऱ्यांनी बणर्बाला अतं्यिुखयाला
पाठवले. 23बणर्बा चांगला मनुष्य होता, तो पिवत्र आत्म्याने आिण
िवश्वासाने पूणर्पणे भरलेला होता, जेव्हा बणर्बा अतं्यिुखयाला गेला, तेव्हा
त्याने पािहले की, देवाने या लोकांवर खूप कृपा केली आहे, त्यामुळे
बणर्बाला खूप आनदं झाला, अतं्यिुखयातील सवर् िवश्वास ठेवणाऱ्यांना
त्याने उत्तेजन िदले, त्याने त्यांना सांिगतले, कधीही तुमचा िवश्वास गमावू
नका, नेहमी प्रभूची आज्ञा अतंःकरणापासून पाळा. 24तो चागलंा मणषु्य
होता आिण पिवत्र आत्म्याने व िवश्वासाने पूणर् होता; तेव्हा प्रभूला
पुष्कळजण िमळाले. 25 जेव्हा बणर्बा तासार्स गेला तेव्हा तो शौलाचा
शोध घेत होता. 26 जेव्हा बणर्बाने त्यास शोधले तेव्हा त्याने शौलाला
आपल्यासह अतं्यिुखयाला आणले, शौलाने व बणर्बाने वषर्भर तेथे
मडंळीत राहून पुष्कळ लोकांस िशकवले, अतं्यिुखयामध्ये येशूच्या
अनुयायांना ‘िख्रस्ती’ हे नाव पिहल्यांदा िमळाले.

बणबणर्र्बाबा वव शौलशौल यरुशलयरुशलेेमम शहरासशहरास जातातजातात

27याच काळात काही संदेष्टे यरुशलेम शहराहून अतं्यिुखयास आले.
28यांच्यापकैी एकाचे नाव अगब होते, अतं्यिुखयात तो उभा रािहला
आिण बोलू लागला, पिवत्र आत्म्याच्या साहाय्याने तो म्हणाला, फार
वाईट काळ सवर् पृथ्वीवर येत आहे, लोकांस खायला अन्न िमळणार
नाही, क्लौिदया राजा राज्य करीत होता तेव्हा त्याच्या काळात हे घडले.
29 िवश्वास ठेवणाऱ्यांनी ठरवले की, यहूदीया येथील आपल्या बधंू व
भिगनींना जास्तीत जास्त मदत पाठिवण्याचा प्रयत्न करावा प्रत्येक
िशष्याने जास्तीत जास्त मदत पाठवण्याचे ठरवले. 30 त्यांनी पसेै गोळा
करून बणर्बा व शौल यांच्याकडे िदले, मग बणर्बा व शौल यांनी ते पसेै
यहूदीयातील वडीलजनांकडे पाठवून िदले.

हहेेरोदानरोदानेे ककेेललेेलाला छळछळ वव पपेेत्राचीत्राची बबंिंदवासातूनिदवासातून सुटकासुटका

त्या वेळेच्या सुमारास हेरोद राजाने मडंळीतील काही जणांस
छळावे म्हणून त्यांच्यावर हात टाकला. 2योहानाचा भाऊ
याकोबा ह्याला त्याने तलवारीने िजवे मारले. 3 हेरोदाने

पािहले की, यहूदी अिधकाऱ्यांना हे आवडले आहे, म्हणून त्याने
पेत्रालासुद्धा अटक करण्याचे ठरवले, ते बेखमीर भाकरीचे िदवस होते.
4 हेरोदाने पेत्राला अटक करून तुरंुगात टाकले, त्याच्या रखवालीकिरता
त्यास िशपायांच्या चार चौकड्यांच्या स्वाधीन केले, वल्हांडण सण
झाल्यावर पेत्राला लोकांसमोर आणण्याची योजना होती. 5 म्हणून
पेत्राला तंुरूगात ठेवण्यात आले, पण मडंळी सातत्याने पेत्रासाठी
देवाकडे प्राथर्ना करीत होती.

6 पेत्र दोन िशपायांच्यामध्ये झोपला होता, त्यास दोन 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 तेव्हा पाहा, अचानक परमेश्वराचा दतू तेथे
उभा रािहला, तुरंुगाच्या खोलीत एकदम प्रकाश पडला, देवदतूाने
पेत्राच्या कुशीला स्पशर् करून त्यास उठवले, 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.”
9मग देवदतू बाहेर पडला व पेत्र त्याच्यामागे चालला, पेत्राला कळत
नव्हते की, हे खरोखर काय करीत आहे, त्यास वाटले आपण दृष्टांत
पाहत आहोत. 10पिहल्या व दसुऱ्या फेऱ्यातील पहारकेऱ्यांना ओलांडून
पेत्र व देवदतू लोखडंी दाराजवळ येऊन पोहोचले, ते त्यांच्यासाठी
आपोआप उघडले, पेत्र व देवदतू दरवाजामधून बाहेर पडले, त्यांनी एक
रस्ता पार केला आिण अचानक देवदतू पेत्राला सोडून िनघून गेला.

11 पेत्राला मग कळले की नक्की काय घडले आिण तो म्हणाला, “आता
मला समजले की प्रभूने खरोखर त्याचा दतू माझ्याकडे पाठिवला व
त्याने मला हेरोदाच्या हातातून व यहूदी लोकांचा संपूणर् अपेक्षाभगं करून
मला सोडवले आहे.”

12या गोष्टींची जाणीव झाल्यावर पेत्र मरीयेच्या घरी गेला, ती
योहानाची आई होती, (योहानाला माकर्  असेही म्हणत) पुष्कळ लोक
त्यािठकाणी जमले होते, ते सवर् प्राथर्ना करीत होते. 13 पेत्राने फाटकाचा
दरवाजा ठोठावला, तेव्हा रुदा नावाची दासी फाटक उघडण्यासाठी
आली. 14 ितने पेत्राचा आवाज लगेच ओळखला आिण ती खूप आनिंदत
झाली, ती फाटक उघडण्याचेसुद्धा िवसरून गेली, ती आतमध्ये पळाली
आिण लोकांस ितने सांिगतले, “पेत्र दाराजवळ उभा आहे.” 15 िवश्वास
ठेवणार ेरुदाला म्हणाले, “तुला वेड लागले आहे!” परतंु पेत्र दाराजवळ
उभा आहे, असे रुदा परत परत अगदी कळकळीने सांगू लागली, म्हणून
लोक म्हणाले, “तो पेत्राचा दतू असला पािहजे.” 16पण पेत्र बाहेरून
फाटक सारखे ठोठावत होता, जेव्हा िवश्वास ठेवणाऱ्यांनी फाटक
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.

18दसुऱ्या िदवाशी िशपाई फार हताश झाले होते, पेत्राचे काय झाले
असावे याचा ते िवचार करीत होते. 19 हेरोदाने पेत्राला सगळीकडे शोधले
पण तो त्यास शोधू शकला नाही, मग हेरोदाने पहारकेऱ्यांना प्रश्न िवचारले
व त्यांना मरणाची िशक्षा ठोठावली, नतंर हेरोद यहूदीया प्रांतातून िनघून
गेला, तो कैसरीया शहरात गेला व तेथे काही काळ रािहला.

हहेेरोदाचारोदाचा मृत्यमृत्युु
20 हेरोद सोर व िसदोन नगरातील लोकांवर फार रागावला होता, ते

लोक िमळून हेरोदाला भेटायला आले, ब्लस्तला आपल्या बाजूला
वळिवण्यात ते यशस्वी झाले, ब्लस्त 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 ठरवला, त्यािदवशी हेरोदाने आपला
संुदर दरबारी पोशाख घातला होता, तो न्यायासनावर बसून लोकांसमोर
भाषण करू लागला. 22लोक मोठ्याने आरोळी करून म्हणाले, “ही तर
देवाची वाणी आहे, मनुष्याची नव्हे!” हेरोदाने या स्तुतीचा स्वीकार केला.
23आिण त्याने देवाला गौरव िदला नाही, म्हणून परमेश्वराच्या दतूाने
त्यावर प्रहार केला, तो िकडे पडून मरण पावला.

24 देवाचे वचन जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत पसरत गेले व लोकांस
प्रेिरत करीत होता, िवश्वास ठेवणाऱ्यांचा गट िदवसेंिदवस मोठा होत
होता.

25बणर्बा व शौलाने त्यांचे यरुशलेम शहरातील काम संपिवल्यानतंर
ते अतं्यिुखयाला परत आले, त्यांनी माकर्  योहान याला त्यांच्याबरोबर
घेतले.

अअंतं्यत्युिुखयािखया ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीडळी

अतं्यिुखया येथील िख्रस्ती मडंळीत काही संदेष्टे व िशक्षक
होते, ते पुढीलप्रमाणेः बणर्बा, िशमोन िनग्र, लूक्य कुरनेेकर,
मनाएन (जो हेरोदाबरोबर लहानाचा मोठा झाला होता)

आिण शौल. 2ही सवर् माणसे परमेश्वराची आराधना करीत व उपवास
करीत असता, पिवत्र आत्मा त्यांना म्हणाला, “बणर्बा व शौलाला ह्यांना
ज्या कामासाठी मी बोलावले आहे त्यासाठी त्यांना माझ्याकिरता वेगळे
करा.” 3 म्हणून मडंळीने उपवास व प्राथर्ना केल्या, त्यांनी बणर्बा व शौल
यांच्या डोक्यांवर हात ठेवून प्राथर्ना केली, मग त्यांना पाठवून िदले.

ककुुप्रप्र ययेेथथेे बणबणर्र्बाबा वव शौलशौल
4पिवत्र आत्म्याच्याद्वार ेबणर्बा व शौल यांना पाठिवण्यात आले, ते

सलुकीयात गेले, नतंर तेथून समुद्रमागेर् कुप्र बेटावर गेले. 5 ते जेव्हा
सलमी शहरात आले, तेव्हा त्यांनी देवाचे वचनाची यहूदी लोकांच्या
सभास्थानात घोषणा केली माकर्  म्हटलेला योहान हाही त्यांच्या मदतीला
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होता. 6 ते संपूणर् बेट पार करून पफे शहरास गेले, पफे येथे त्यांना एक
यहूदी मनुष्य भेटला, तो जादचू्या करामती करीत असे, त्याचे नाव बयेर्शू
होते, तो खोटा संदेष्टा होता. 7बयेर्शू नेहमी िसग्यर् पौल याच्या िनकट
राहण्याचा प्रयत्न करायचा, िसग्यर् पौल राज्यपाल होता व तो हुशार
होता, त्याने बणर्बा व शौल यांना आपणाकडे बोलावले, त्यास
त्यांच्याकडून देवाचे वचन ऐकण्याची उत्कंठा दाखवली. 8परतंु अलीम
“जादगूार” (त्याच्या नावाचा अथर् हाच आहे) हा बणर्बा व शौल
यांच्यािवरुद्ध होता, राज्यपालाने िवश्वास ठेवू नये म्हणून अलीमने त्याचे
मन वळिवण्याचा प्रयत्न केला. 9पण शौल, ज्याला पौलिह म्हणत, तो
पिवत्र आत्म्याने भरला होता, पौलाने त्याच्याकडे रोखून पािहले व
म्हणाला. 10 “सतैानाच्या पुत्रा तू दषु्टाईने व खोटेपणाने भरलेला आहेस,
अवघ्या नीितमानाच्या वऱै्या, तू प्रभूचे सरळ मागर् िवपरीत करण्याचे
सोडून देणार नाहीस काय? 11तर आता पाहा, प्रभूचा हात तुझ्यावर
आहे, तू आंधळा होशील व काही वेळपयर्ंत तुला सूयर् िदसणार नाही,”
मग लागलेच अलीमावर धुके व अधंार पडला आिण तो आपल्याला
कोणी हाती धरून चालवावे म्हणून इकडेितकडे िफरुन मनुष्यांचा शोध
करू लागला. 12 तेव्हा जे झाले ते पाहून राज्यपालाने िवश्वास ठेवला,
प्रभूच्या िशक्षणाने तो चिकत झाला.

िपिसिदयांतीलिपिसिदयांतील अअंतं्यत्युिुखयामध्यिखयामध्येे पौलानपौलानेे यहयहूूद्यांनाद्यांना ककेेललेेलाला उपदउपदेेशश

13पौल व जे त्याचे िमत्र त्याच्याबरोबर होते ते पफेकडून समुद्रमागेर्
िनघाले, ते पफुंिलयातील िपगार् गावी आले, परतंु योहान (माकर् ) त्यांना
सोडून परत यरुशलेमे शहरास गेला. 14पौल व त्याच्या िमत्रांनी त्यांचा
प्रवास पुढे चालू ठेवला, िपगार्पासून पुढे ते िपिसदीयांतील अतं्यिुखयास
गेले आिण शब्बाथ िदवशी ते सभास्थानात गेले आिण तेथे बसले.
15 तेव्हा िनयमशास्त्र आिण संदेष्टयांच्या लेखाचे वाचन झाल्यावर
सभास्थानाच्या अिधकाऱ्यांनी पौल व बणर्बाला िनरोप पाठिवला,
“बधंुनो, येथील लोकांस काही मदत होईल असे काही बोधवचने सांगा.”
16पौल उभा रािहला आिण आपला हात उंचावून म्हणाला, “अहो
इस्राएल लोकांनो व देवाचे भय धरणाऱ्यांनो, ऐका. 17या इस्राएल
लोकांच्या देवाने आपल्या वाडविडलांची िनवड केली आिण ते ज्या
काळात िमसरमध्ये परकी म्हणून राहत होते, त्या काळात देवाने त्यांना
अगिणत केले आिण उभारलेल्या बाहूने त्यांना तेथून बाहेर आणले.
18आिण देवाने अरण्यातील चाळीस वषार्त त्यांना सहनशीलता
दाखिवली. 19 देवाने कनानच्या प्रदेशातील सात राष्ट्र ांना नाश केला,
देवाने त्यांच्या जिमनी त्याच्या लोकांस िदल्या. 20 हे सवर् साधारणपणे
चारशेपन्नास वषार्त घडले, त्यानतंर देवाने शमुवेल संदेष्ट्यापयर्ंत
आपल्या लोकांस न्यायाधीश नेमून िदले. 21मग लोकांनी राजाची
मागणी केली, देवाने त्यांना िकशाचा पुत्र शौल याला िदले, शौल हा
बन्यािमनाच्या वंशातील होता, तो चाळीस वषार्पयर्ंत राजा होता. 22नतंर
देवाने शौलाला काढून टाकले, देवाने दावीदाला त्यांचा राजा केले,
दावीदािवषयी देव असे बोलला इशायाचा पुत्र, दावीद मला माझ्या
मनासारखा िमळाला आहे, तो माझी सवर् इच्छा पूणर् करील. 23याच
दािवदाच्या वंशजातून देवाने इस्राएल लोकांचा तारणारा आिणला, तो
वंशज येशू आहे, देवाने हे करण्याचे अिभवचन िदले होते. 24 येशू
येण्यापूवीर् सवर् इस्राएली लोकांस योहानाने उपदेश केला, त्यांच्या
अतंःकरणात बदल व्हावा म्हणून योहानाने लोकांस सांिगतले की, त्यांनी
बािप्तस्मा घेतला पािहजे. 25 जेव्हा योहान आपले काम संपवत होता,
तेव्हा तो म्हणाला, ‘मी कोण आहे असे तुम्हास वाटते? मी िख्रस्त नाही,
तो नतंर येत आहे, त्याच्या वहाणांचे बदं सोडण्याची सुद्धा माझी लायकी
नाही.’

26माझ्या बधंुनो, अब्राहामच्या कुटंुबातील पुत्रांनो आिण तुम्ही यहूदी
नसलेले पण खऱ्या देवाची उपासना करणार,े ऐका! या तारणाची बातमी
आम्हास सांिगतली गेली. 27यरुशलेम शहरामध्ये राहतात ते यहूदी व
त्यांचे अिधकारी यांनी त्यास ओळखले नाही, येशू हा तारणारा होता,
येशूिवषयी जे शब्द संदेष्ट्यानी िलिहले ते यहूदी लोकांसाठी प्रत्येक
शब्बाथाच्या वारी वाचले गेले, परतंु त्यांना ते समजले नाही, यहूदी
लोकांनी येशूला दोषी ठरवल्याने त्यांनी ते भिवष्यावाद्यांचे शब्द खरे
ठरवले. 28 येशूने का मरावे याचे खर ेकारण ते शोधू शकले नाहीत, पण

त्यांनी िपलाताला सांिगतले की त्यास िजवे मारावे. 29शास्त्रामध्ये
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 त्यास कबरते ठेवले. 30पण देवाने त्यास
मरणातून उठवले. 31यानतंर, पुष्कळ िदवसांपयर्ंत जे त्याच्याबरोबर
होते, त्यांना गालील प्रांतापासून यरुशलेम शहरापयर्ंत येशूने दशर्न िदले,
ते लोक आता त्याचे साक्षीदार म्हणून लोकांसमोर आहेत. 32आम्ही
तुम्हास देवाने जे अिभवचन आमच्या वाडविडलांना (पूवर्जांना) िदले
त्यािवषयी सुवातार् सांगतो.

33आम्ही त्यांची लेकर े(वंशज) आहोत आिण देवाने हे अिभवचन
आमच्या बाबतीत खर ेकरून दाखिवले, देवाने हे येशूला मरणातून पुन्हा
उठिवण्याद्वार ेकेले, आम्ही यािवषयी स्तोत्रसंिहतेमध्येसुद्धा वाचतोः ‘तू
माझा पुत्र आहेस, आज मी तुला जन्म िदला आहे.’

34 िशवाय त्याने कुजण्याच्या अवस्थेपयर्ंत जाऊ नये म्हणून त्याने
त्यास मरणातून उठवले, यािवषयी त्याने असे सांिगतले आहे की,
‘दािवदाला देण्यात आलेली पिवत्र व िनिश्चत आशीवार्द तुम्हास देईन.’
35 म्हणून आणखी एका स्तोत्रात तो म्हणतोः ‘तू तुझ्या पिवत्र पुरुषाला
कबरते कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार नाहीस.’

36कारण दावीद आपल्या िपढीची देवाच्या इच्छेप्रमाणे सेवा करून
मरण पावला, आपल्या वाडविडलांशेजारी त्यास पुरले आिण कबरते
त्याचे शरीर कुजले. 37पण ज्याला देवाने मरणातून पुन्हा उठवले, त्यास
कुजण्याचा अनुभव आला नाही. 38बधंुनो, आम्ही जी घोषणा करीत
आहोत ते तुम्ही समजून घेतले पािहजेः या एकाकडूनच तुमच्या पापांची
क्षमा तुम्हास िमळू शकते. 39मोशेचे िनयमशास्त्र तुम्हास तुमच्या
पापांपासून मुक्त करणार नाही, पण प्रत्येक व्यिक्त जी त्याच्यावर िवश्वास
ठेवते, ती त्याच्याद्वार ेत्या सवार्ंिवषयी न्यायी ठरिवली जाते.
40संदेष्टयांनी सांिगतलेल्या काही गोष्टी घडतील, सावध राहा! या गोष्टी
तुमच्याबाबत होऊ नयेत म्हणून जपा. 41अहो िधक्कार करणाऱ्यांनो,
पाहा, आश्चयर् करा व नाहीसे व्हा, कारण तुमच्या काळामध्ये मी एक कायर्
करतो, ज्याच्यावर तुमचा िवश्वास बसणार नाही कोणी ते स्पष्ट करून
सांिगतले तरी तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठेवणार नाही.”

42 जेव्हा पौल व बणर्बा जाऊ लागले, तेव्हा लोक म्हणाले की, पुढील
शब्बाथाच्या िदवशी परत या आिण आम्हास यािवषयी अिधक सांगा.
43सभास्थानातील बठैक संपल्यावर अनेक यहूदी लोक आिण यहूदी
मतानुसारी चालणार ेइतर धािर्मक लोक पौल व बणर्बा यांच्यामागे गेले,
पौल व बणर्बा यांनी त्या लोकांस देवाच्या कृपेत िटकून राहण्यास
कळकळीची िवनतंी केली.

प्रेिषतप्रेिषत परराष्टपरराष्ट्र्र ीयांकडीयांकडेे वळतातवळतात

44पुढील शब्बाथवारी शहरातील जवळ जवळ सवर् लोक परमेश्वराचे
वचन ऐकण्यासाठी एकत्र जमले. 45यहूदी लोकांनी त्या सवार्ंना तेथे
पािहले, त्यामुळे यहूदी लोकांस मत्सर वाटू लागला, तेही काही फार
वाईट गोष्टी बोलले आिण जे पौल बोलला त्यािवरुद्ध वाद उपिस्थत
केला. 46पण पौल व बणर्बा फार धयैार्ने बोलले, ते म्हणाले, “देवाचे
वचन तुम्हा यहूद्यांना प्रथम आम्हास सांिगतलेच पािहजे, पण तुम्ही
ऐकण्यास नकार देत आहात, तुम्ही तुमचे स्वतःचेच नुकसान करून घेत
आहात व अनतंकाळचे जीवन प्राप्त करून घेण्यासाठी अपात्र ठरत
आहात! म्हणून आम्ही आता दसुऱ्या देशांतील परराष्ट्र ीय लोकांकडे
जाऊ. 47प्रभूने आम्हास आज्ञा िदली आहे की, ‘परराष्ट्र ीयांसाठी मी
तुम्हास प्रकाश असे केले यासाठी की, तुम्ही पृथ्वीवरील सवर् लोकांस
तारणाचा मागर् दाखवू शकाल.’

48 जेव्हा यहूदी नसलेल्यांनी पौलाला असे बोलताना ऐकले तेव्हा ते
फार आनिंदत झाले, परमेश्वराच्या वचनाला त्यांनी गौरव िदले आिण त्या
लोकांपकैी पुष्कळांनी वचनावर िवश्वास ठेवला, कारण ते अनतंकाळच्या
जीवनासाठी िनवडले गेले होते. 49आिण परमेश्वराचा संदेश संपूणर् देशात
सांिगतला गेला.” 50 तेव्हा यहूदी लोकांनी शहरातील काही धािर्मक
िस्त्रया व पुढारी यांना भडकावून िदले, त्या लोकांनी पौल व बणर्बा
यांच्यािवरुद्ध अनेक वाईट गोष्टी केल्या आिण त्यांना शहराबाहेर घालवून
िदले. 51मग पौल व बणर्बा यांनी आपल्या पायाची धूळ झटकली व ते

प्रेिषतांची कृत्ये 13:6 557 प्रेिषतांची कृत्ये 13:51



14

15

इकुन्या शहराला गेले. 52इकडे येशूचे िशष्य आनदंाने व पिवत्र आत्म्याने
पूणर् झाले.

इकइकुुन्यामध्यन्यामध्येे पौलपौल वव बणबणर्र्बाबा

पौल व बणर्बा इकुन्या शहरात गेले, ते तेथील यहूदी
सभास्थानात गेले, तेथील लोकांशी ते बोलले, पौल व बणर्बा
अशा रीतीने बोलले की, पुष्कळ यहूदी लोकांनी व ग्रीक

लोकांनी त्यांनी जे सांिगतले त्यावर िवश्वास ठेवला. 2परतंु काही यहूदी
लोकांनी िवश्वास ठेवला नाही, त्यांनी परराष्ट्र ीय लोकांची मने भडकािवली
आिण बधंुजनांिवषयीची मने वाईट केली. 3 म्हणून पौल व बणर्बाने
त्यािठकाणी बरचे िदवस मुक्काम केला आिण परमेश्वराच्या बलाने
येशूिवषयी धयैार्ने सांगत राहीले, पौल व बणर्बाने देवाच्या कृपेिवषयी
साक्ष िदला, परमेश्वराने त्यांना पौल व बणर्बाला चमत्कार व अद्भतेू कृत्ये
करण्यास मदत करून ते जे काही सांगत होते ते खर ेठरवले. 4परतंु
शहरातील काही लोकांस यहूदी लोकांची मते पटली, दसुऱ्या लोकांस
प्रेिषत पौल व बणर्बाचे म्हणणे पटले, त्यामुळे शहरात दोन तट पडले.
5काही परराष्ट्र ीय लोक, काही यहूदी लोक व त्यांचे पुढारी यांनी पौल व
बणर्बाला बांधले व इजा करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना पौल व बणर्बा
यांना दगडमार करून मारावयाचे होते. 6पौल व बणर्बा यांना जेव्हा
त्यािवषयी कळले तेव्हा त्यांनी ते शहर सोडले, ते लुस्र व दबेर् या
लुकविनया देशाच्या नगरात गेले आिण त्या शहरांच्या सभोवतालच्या
पिरसरात गेले. 7आिण तेथे त्यांनी सुवातार् सांिगतली.

लुस्रलुस्र ययेेथथेे पौलपौल वव बणबणर्र्बाबा
8लुस्र येथे एक मनुष्य होता त्याचे पाय अधू होते तो जन्मतःच पांगळा

जन्मला होता व कधीच चालला नव्हता. 9पौल भाषण करीत असताना
हा मनुष्य ऐकत होता, पौलाने त्याच्याकडे दृिष्ट लावून व त्यास आपण
बर ेहोऊ असा त्या मनुष्याचा िवश्वास आहे असे पाहून. 10मोठ्याने
म्हणाला, “तुझ्या पायांवर नीट उभा राहा!” तेव्हा त्या मनुष्याने उडी
मारली आिण चालू लागला. 11पौलाने केलेले लोकांनी जेव्हा पािहले,
तेव्हा ते आपल्या लुकविनया भाषेत ओरडले, ते म्हणाल, “देव
मनुष्यांच्या रूपाने आमच्यात उतरले आहेत.” 12लोकांनी बणर्बाला
ज्यिुपतर म्हणले व पौलाला मक्युर्री म्हटले, कारण पौल मुख्य बोलणारा
होता. 13ज्यिुपतरचे मिंदर जवळ होते, या मिंदराचा पुजारी काही बलै व
फुले घेऊन वेशीजवळ आला, पुजारी व लोकांस पौल व बणर्बा यांची
उपासाना करण्यासाठी त्यांच्यापुढे बळी द्यावयाचा होता. 14परतंु ते
काय करीत आहेत, हे जेव्हा प्रेिषत पौल व बणर्बा यांना समजले तेव्हा
त्यांनी आपले कपडे फाडले व लोकांच्या गदीर्त िशरले आिण मोठ्याने
म्हणाले. 15लोकांनो, या गोष्टी तुम्ही का करीत आहात? आम्ही देव
नाही! तुम्हास जशा भावना आहेत, तशाच आम्हासही आहेत! आम्ही
तुम्हास सुवातार् सांगायला आलो, आम्ही तुम्हास 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. 16भूतकाळात, देवाने सवर् राष्ट्र ांना त्यांना जसे पािहजे तसे वागू
िदले. 17परतंु देवाने अशा गोष्टी केल्या, की त्याद्वार ेतो खरा आहे हे
िसद्ध व्हावे, तो तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतो, तो तुम्हास
आकाशातून पाऊस देतो, योग्यवेळी तो तुम्हास चांगले पीक देतो, तो
तुम्हास भरपूर अन्न देतो व तो तुमची अतंःकरणे आनदंाने भरतो.
18पौल व बणर्बाने या गोष्टी लोकांस सांिगतल्या व मोठ्या प्रयासाने
आपणास यज्ञ अिर्पण्यापासून त्याना परावृत्त केले.

19नतंर अतं्यिुखया व इकुन्या येथील काही यहूदी लोक तेथे आले,
त्यांनी लोकसमुदायाची मने आपल्या बाजूस वळिवली आिण पौलाला
दगडमार केला, त्यामध्ये पौल मरण पावला असे समजून त्यांनी त्यास
ओढत नेऊन नगराबाहेर टाकले. 20पण िशष्य पौलाभोवती जमा
झाल्यावर पौल उठून परत शहरात गेला व दसुऱ्या िदवशी बणर्बाबरोबर
तो दबेर् शहरास गेले.

अअंतं्यत्युिुखयासिखयास परतणपरतणेे

21आिण त्या नगरात त्यांनी सुवातार् सांगून अनेक लोकांस िशष्य
केले, त्यानतंर ते लुस्र, इकुन्या आिण अतं्यिुखया नगरांना परत आले.
22आिण त्यांनी तेथील िशष्यांना येशूवरील िवश्वासात बळकट केले,
त्यांनी आपल्या िवश्वासांत अढळ रहावे म्हणून उत्तेजन िदले, ते म्हणाले,
“अनेक दःुखांना तोंड देत आपण देवाच्या राज्यात प्रवेश केला पािहजे.”
23पौल व बणर्बाने प्रत्येक मडंळीत वडीलजनांची नेमणूक केली, त्यांनी
या विडलांसाठी उपवास आिण प्राथर्ना केल्या, प्रभू येशूवर िवश्वास
असलेले असे सवर् वडीलजन होते म्हणून पौलाने व बणर्बाने त्यांना
प्रभूच्या हाती सोपवले. 24पौल आिण बणर्बा िपिसिदया प्रदेशातून गेले
नतंर ते पफुंिलया येथे आले.

25 त्यांनी िपगार् शहरात देवाचा संदेश िदला नतंर ते अत्तिलया शहरात
गेले. 26नतंर तेथून पुढे पौल व बणर्बा िसरीया प्रांतातील अतं्यिुखयात
समुद्रमागेर् गेले, जे काम त्यांनी पूणर् केले होते त्याची सुरुवात त्यांनी
देवाच्या कृपेने अतं्यिुखयापासूनच केली होती. 27 ते जेव्हा तेथे पोहोचले,
तेव्हा त्यांनी मडंळीला एकत्र बोलावले आिण देवाने त्यांच्याबाबतीत ज्या
ज्या गोष्टी केल्या त्या त्यांना सांिगतल्या तसेच दसुऱ्या देशातील
परराष्ट्र ीय लोकांमध्ये देवाने िवश्वासाचे द्वार कसे उघडले ते सांिगतले.
28नतंर ते िवश्वास ठेवणाऱ्यांबरोबर तेथे बरचे िदवस रािहले.

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयातलीयातलेे िख्रस्तीिख्रस्ती वव मोशमोशेेचचेे िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र

तेव्हा काही जणानी यहूदीयाहून उतरून बधंुजनांना अशी
िशकवण िदली की, मोशेने लावून िदलेल्या िनयमाप्रमाणे
तुमची संुता झाल्यािशवाय तुमचे तारण होणे शक्य नाही.

2 तेव्हा पौल व बणर्बा ह्यांचा त्यांच्याशी बराच मतभेद व वादिववाद
झाल्यावर असे ठरिवण्यात आले की, पौल व बणर्बा ह्यांनी व त्यांच्यापकैी
इतर लोकांनी या वादािवषयी यरुशलेम शहरामधील प्रेिषत व वडील
ह्यांच्याकडे जावे. 3मग मडंळीने त्यांना पाठवल्यावर ते फेनीके व
शोमरोन या शहरामधून गेले आिण परराष्ट्र ीय देवाकडे वळल्याचे सिवस्तर
वतर्मान सांगून त्यांनी सवर् बधंुजनांना फार आनिंदत केले. 4नतंर ते
यरुशलेम शहरास आल्यावर तेथील मडंळी, प्रेिषत व वडील ह्यांनी त्यांचे
आगतस्वागत केले, तेव्हा आपण देवाच्या सहवासांत असतांना त्याने जे
जे केले ते त्यांनी सांिगतले. 5तरीही परूशी पथंातील िकत्येक िवश्वास
ठेवणार ेअसे म्हणाले, त्यांची संुता झालीच पािहजे व मोशेचे िनयमशास्त्र
पाळावयाची त्यांना आज्ञा केलीच पाहीजे.

यरुशलयरुशलेेमम शहरातीलशहरातील धमधमर्र्सभासभा

6मग प्रेिषत व वडीलवगर् या प्रकरणाचा िवचार करावयास जमले.
7 तेव्हा पुष्कळ वादिववाद झाल्यावर पेत्र उभा राहून त्यांना म्हणाला
बधंुजनहो, तुम्हास ठाऊक आहे की, माझ्या तोडून सुवातार् ऐकून
परराष्ट्र ीयांनी िवश्वास ठेवावा म्हणून आरभंीचा िदवसांपासून तुम्हामध्ये
देवाने माझी िनवड केली. 8आिण हृदये जाणणाऱ्या देवाने जसा
आपणास तसा त्यांनाही पिवत्र आत्मा देऊन त्यांच्यािवषयी साक्ष िदली.
9 त्याने त्यांची अतंःकरणे िवश्वासाने शुद्ध करून त्यांच्यामध्ये व
आपल्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही. 10असे असतांना जे जोखड
आपले पूवर्ज व आपण वाहावयास समथर् नव्हतो ते िशष्यांच्या मानेवर
घालू तुम्ही देवाची परीक्षा का पाहता? 11तर मग त्यांच्याप्रमाणेच आपले
तारण प्रभू येशूच्या कृपेने होईल असा आपला िवश्वास आहे.

12 तेव्हा सवर् लोक गप्प राहीले आिण बणर्बा व पौल ह्यांनी आपल्या
द्वार ेदेवाने परराष्ट्र ीयामध्ये जी िचन्हे व अद्भतेू केली त्यांचे केलेले वणर्न
त्यांनी ऐकून घेतले. 13मग त्यांचे भाषण संपल्यावर याकोब म्हणाला;
बधंुजनहो, माझे ऐका. 14-15परराष्ट्र ीयांतून आपल्या नावाकिरता काही
लोक काढून घ्यावे म्हणून देवाने त्यांची भेट कशी घेतली, हे िशमोनाने
सांिगतले आहे; आिण ह्याच्याशी संदेष्ट्यांच्या उक्तीचाही मेळ बसतो,
असा शास्त्रलेख आहे की, 16ह्यानतंर मी परत येईन व दावीदाचा
पडलेला मडंप पुन्हा उभारीन; आिण त्याची भगदाडे बुजवून तो पुन्हा
नीट करीन, 17ह्यासाठी की, शेष रािहलेल्या मनुष्यांनी व ज्या राष्ट्र ांना
माझे नाव देण्यात आले आहे त्या सवार्ंनी प्रभूचा शोध करावा. 18 हे जे
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त्यास यगुादीपासून माहीत आहे ते करणारा प्रभू असे म्हणतो. 19 तेव्हा
माझे तर मत असे आहे की, जे परराष्ट्र ीयांतून देवाकडे वळतात त्यांना
त्रास देऊ नये; 20तर त्यांना असे िलहून पाठवावे की, मूतीर्चे
अमगळंपण, जारकमर्, गळा दाबून मारलेले प्राणी व रक्त ह्याच्यापासून
तुम्ही अिलप्त असा. 21कारण प्राचीन काळापासून प्रत्येक शब्बाथ
िदवशी सभास्थानात मोशेचे पुस्तक वाचून दाखवून त्याची घोषणा
करणार ेलोक प्रत्येक नगरांत आहेत.

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयांतीलीयांतील लोकांसलोकांस एकएक पत्रपत्र
22 तेव्हा पौल व बणर्बा ह्यांच्याबरोबर आपणातून िनवडलेली माणसे

म्हणजे बधंुजनांतील प्रमुख बशर्ब्बा म्हटलेला यहूदा व सीला ह्यांना
अतं्यिुखयास पाठवले तर बर ेहोईल असे सवर् मडंळीसह प्रेिषत आिण
वडील ह्यांना वाटले.

23 त्यांच्या हाती त्यांनी असे िलहून पाठवलेः “अतं्यिुखया, िसरीया व
िकलिकया येथील परराष्ट्र ीयांतले बधंुजन ह्यांना प्रेिषत व वडीलवगर् या
बधंुजनांचा सलाम. 24आमच्यापकैी काहींना जाऊन आपल्या
बोलण्याने तुमचे जीव घोटाळ्यात पाडून त्रास िदला असे आमच्या कानी
आले आहे; पण त्यांना आम्ही तसे करावयाला सांिगतले नव्हते.
25 म्हणून आमचे एकमत झाल्यावर आम्हास हे योग्य वाटले की,
26आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताच्या नावाकिरता जीवावर उदार झालेले
आपले िप्रय बधंू बणर्बा व पौल ह्यांच्याबरोबर काही िनवडलेले माणसे
तुम्हाकडे पाठवावी. 27ह्याकिरता यहूदा व सीला ह्यांना आम्ही पाठवले
आहे ते स्वतः या गोष्टी तुम्हास तोंडी सांगतील. 28कारण पुढे िदलेल्या
जरुरीच्या गोष्टीिशवाय तुम्हावर जास्त ओझे लाद ूनये असे पिवत्र
आत्म्याला व आम्हास योग्य वाटले: 29 त्या म्हणजे मूतीर्ला अपीर्लेले
पदाथर्, रक्त, गळा दाबुन मारलेले प्राणी व जारकमर् ही तुम्ही वज्यर् करावी;
ह्यापासून स्वतःला जपाल तर तुमचे िहत होईल, के्षमकुशल असो.”

30 त्यांना पाठवून िदल्यावर ते अतं्यिुखयास गेले आिण त्यांनी सवर्
मडंळीला जमवून ते पत्र सादर केले. 31 त्यातला बोध वाचून त्यांना
आनदं झाला. 32यहूदा व सीला हे स्वतः संदेष्टे होते, म्हणून त्यांनी
पुष्कळ बोलून बधंुजनांना बोध केला व िस्थरावले. 33 तेथे ते काही
िदवस राहील्यावर ज्यांनी त्यांना पाठवले होते त्यांच्याकडे जाण्यास
बधंुजनांनी त्यांना शांतीने पाठवून िदले. 34परतंु िसलाला तेथे आणखी
रहावयास बर ेवाटले. 35आिण पौल व बणर्बा इतर पुष्कळ जणांबरोबर
प्रभूचे वचन िशकवीत व सुवातेर्ची घोषणा करीत अतं्यिुखयास राहीले.

पौलपौल वव बणबणर्र्बाबा ववेेगळगळेे होतातहोतात

36मग काही िदवसानतंर पौलाने बणर्बाला म्हणले “ज्या ज्या नगरात
आपण प्रभूच्या वचनांची घोषणा केली तेथे पुन्हा जाऊन बधंुजनांना
भेटून ते कसे आहेत हे पाहू या.” 37बणर्बाची इच्छा होती की, ज्याला
माकर्  म्हणत त्या योहानाला बरोबर घ्यावे. 38परतंु पौलाला वाटले की,
पफुंिलयाहून जो आपणाला सोडून गेला होता व आपल्याबरोबर काम
करावयास आला नाही त्यास सोबतील घेणे योग्य नाही. 39ह्यावरून
त्यांच्यामध्ये तीव्र मतभेद उपिस्थत होऊन ते एकमेकांपासून वेगळे झाले
आिण बणर्बा माकार्ला घेऊन तारवात बसून कुप्रास गेला; 40पौलाने
सीलाला िनवडून घेतले आिण बधंुजनांनी त्यास प्रभूच्या कृपेवर
सोपिवल्यावर तो तेथून िनघाला. 41आिण मडंळयाना स्थयैर् देत िसरीया
व िकिलिकया ह्यामधुन गेला.

लुस्रलुस्र ययेेथथेे तीमथ्यतीमथ्य पौलालापौलाला जाउनजाउन िमळतोिमळतो

मग तो दबेर् व लुस्र येथे खाली आला; आिण पाहा, तेथे
तीमथ्य नावाचा कोणीएक िशष्य होता; तो िवश्वास ठेवणाऱ्या
कोणाएका यहूदी स्त्रीचा मुलगा होता, त्याचा िपता हेल्लेणी

होता. 2 त्यास लुस्रांतले व इकुन्यातले बधंू नावाजीत होते. 3 त्याने
आपणाबरोबर यावे अशी पौलाची इच्छा होती; तेव्हा त्यािठकाणी जे
यहूदी होते त्यांच्याखातर त्याने त्यास घेऊन त्यांची संुता केली; कारण
त्याचा िपता ग्रीक आहे हे सवार्ंना ठाऊक होते.

4 तेव्हा त्यांनी नगरांमधून जाता जाता यरुशलेम शहरातील प्रेिषत व
वडील ह्यांनी जे ठराव केले होते ते त्यांना पाळावयास नेमून िदले.

5ह्यावरून मडंळया िवश्वासात िस्थर झाल्या व िदवसेंिदवस वाढत
चालल्या. 6नतंर आिशया प्रांतात वचन सांगण्यास त्यांना पिवत्र
आत्म्याकडून प्रतीबधं झाल्यामुळे ते फु्रिगया व गलितया या प्रांतामधून
गेले. 7आिण मुिसया प्रांतापयर्ंत आल्यावर िबथुिनया प्रांतास जाण्याचा
त्यांनी प्रयत्न केला; परतंु येशूच्या आत्म्याने त्यांना जाऊ िदले नाही.
8मग ते मुिसयाजवळून जाऊन त्रोवस शहरास खाली गेले. 9 तेथे रात्री
पौलाला असा दृष्टांत झाला की, मासेदोिनयात कोणीएक मनुष्य उभा
राहून आपणाला िवनतंी करीत आहे की, “इकडे मासेदोिनयात येऊन
आम्हास साहाय्य कर.” 10 त्यास असा दृष्टांत झाल्यानतंर त्या लोकांस
सुवातार् सांगावयास देवाने आम्हास बोलावले आहे असे अनुमान करून
आम्ही मासेदोिनयात जाण्याचा लागलाच िवचार केला.

पौलपौल मासमासेेदोिनयामधीलदोिनयामधील िफिलप्पिफिलप्पैलैाला जातोजातो

11 तेव्हा त्रोवसापासून हाकारून आम्ही नीट समथ्राकेस बेटाला गेलो
व दसुऱ्या िदवशी िनयापुलीस शहरास गेलो. 12 तेथून फीिलप्प ैशहरास
गेलो; ते मासेदोिनयाचे या भागातले पिहलेच नगर असून तेथे रोमन
लोंकाची वसाहत आहे त्या नगरात आम्ही काही िदवस राहीलो. 13मग
शब्बाथ िदवशी आम्ही वेशीबाहेर नदीकाठी, जेथे प्राथर्ना होत असते असे
आम्हास वाटले तेथे जाऊन बसलो; आिण ज्या िस्त्रया तेथे जमल्या
होत्या त्यांच्याबरोबर बोलू लागलो. 14 तेथे लुिदया नावाची कोणीएक
स्त्री होती; ती थुवतीरा नगराची असून जांभळी वस्त्रे िवकीत असे; ती
देवाची उपासना करणारी होती, ितने आमचे भाषण ऐकले; ितचे
अतंःकरण प्रभूने असे प्रफुिल्लत केले की, पौलाच्या सांगण्याकडे ितने
लक्ष िदले. 15मग ितचा व ितच्या घराण्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर ितने
अशी िवनतंी केली की, “मी प्रभूवर िवश्वास ठेवणारी आहे असे जर तुम्ही
मानीत आहात तर माझ्या घरी येऊन राहा.” ितच्या आग्रहास्तव ती
िंवनती आम्हास मान्य करावी लागली.

16मग असे झाले की, आम्ही प्राथर्ना स्थळाकडे जात असता
कोणीएक दषु्ट आत्मा लागलेली मुलगी आम्हास आढळली, ितच्या अगंात
येत असे, ती दवैप्रश्न सांगून आपल्या धन्यांना पुष्कळ िमळकत करून
देत असे. 17ती पौलाच्या व आमच्या मागे येऊन मोठ्याने म्हणाली, “हे
लोक परात्पर देवाचे दास आहेत, हे आपणाला तारणाचा मागर्
कळिवतात.” 18असे ती पुष्कळ िदवस करीत असे; मग पौलाला
अितशय वाईट वाटले व मागे वळून तो त्या दषु्ट आत्म्याला म्हणाला,
“येशू िख्रस्ताच्या नावाने मी तुला आज्ञा करतो की, तू िहच्यामधून िनघून
जा.” आिण ते तत्काळ िनघून गेले.

पौलपौल वव सीलासीला ह्यांचाह्यांचा बबंिंदवासिदवास वव सुटकासुटका

19मग आपल्या िमळकतीची आशा गेली असे पाहून ितच्या धन्यांनी
पौल व सीला ह्यांना धरून पेठेत अिधकाऱ्यांकडे ओढून नेले. 20आिण
त्यांनी त्यांना अिधकाऱ्यांपुढे उभे करून म्हटले, “हे लोक यहूदी असून
आमच्या नगराला त्रास देतात. 21आिण आम्हा रोमन लोकांस जे
पिरपाठ स्वीकारावयाला व आचरावयाला योग्य नाहीत ते हे सांगतात.”
22 तेव्हा लोक त्यांच्यावर उठले आिण अिधकाऱ्यांनी त्यांची वस्त्रे फाडून
काढली व त्यांना छड्या मारावयाची आज्ञा िदली. 23मग पुष्कळ फटके
मारल्यावर त्यांना बिंदशाळेत टाकून त्यांनी बिंदशाळेचे नायकाला त्यांना
बदंोबस्तात ठेवण्याचा हुकूम केला. 24 त्यास असा हुकूम िमळाल्यावर
त्यांने त्यांना आतल्या बिंदखान्यात घालू त्यांचे पाय खोडयात
अडकवले.

25मध्यरात्रीच्या सुमारास पौल व सीला हे प्राथर्ना करीत असता व
गाणे गाऊन देवाची स्तुती करीत असता बिंदवान त्यांचे ऐकत होते.
26 तेव्हा एकाएकी असा मोठा भूिमकंप झाला की बिंदशाळेचे पाये
डगमगले, सवर् दरवाजे लागलेच उघडले व सवार्ंची बधंने तुटली. 27 तेव्हा
बिंदशाळेच्या नायकाने जागे होऊन बिंदशाळेचे दरवाजे उघडे पािहले;
आिण बिंदवान पळून गेले आहेत असा तकर्  करून तो तरवार उपसून
आपला घात करणार होता. 28इतक्यात पौल मोठ्याने ओरडून
म्हणाला तू स्वतःला काही अपाय करून घेऊ नकोस; कारण आम्ही
सवर्जण येथेच आहोत. 29मग िदवे आणवून तो आत धावत गेला, कांपत
कांपत पौल व सीला ह्यांच्या पाया पडला. 30आिण त्यांना बाहेर काढून
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म्हणाला “साहेब, माझे तारण व्हावे म्हणून मला काय केले पाहीजे?”
31 ते म्हणाले, “प्रभू येशूवर िवश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे
तारण होईल.” 32 त्यांनी त्यास व त्याच्या घरांतील सवार्ंना प्रभूचे वचन
सांिगतले. 33मग रात्रीच्या त्याच घटकेस त्याने त्यांना जवळ घेऊन
त्यांच्या जखमा धुतल्या; आिण तेव्हांच त्याने व त्याच्या घरच्या सवर्
मनुष्यांनी बािप्तस्मा घेतला. 34मग त्याने त्यास घरी नेऊन जेवू घातले
आिण देवावर िवश्वास ठेवून त्याने व त्याच्या घरच्या मडंळीने
आनदंोत्सव केला.

35 िदवस उगवल्यावर अिधकाऱ्यांनी चोपदारास पाठवून सांिगतले की,
“त्या मनुष्यांना सोडून दे.” 36 तेव्हा बिंदशाळेच्या नायकाने पौलाला असे
वतर्मान सांिगतले की, “तुम्हास सोडावे म्हणून अिधकाऱ्याने माणसे
पाठवली आहेत; तर आता शांतीने जा.” 37परतंु पौल त्यांना म्हणाला,
“आम्ही रोमन माणसे असता अपराधी ठरवल्यावाचून त्यांनी आम्हास
उघडपणे फटके मारून बिंदशाळेत टाकले आिण आता ते आम्हास
गुप्तपणे घालिवतात काय? हे चालणार नाही; तर त्यांनी स्वतः येऊन
आम्हास बाहेर काढावे.” 38मग चोपदारांनी हे वतर्मान अिधकाऱ्यास
सांिगतले, तेव्हा ते रोमन आहेत हे ऐकून त्यास भय वाटले. 39मग त्यांनी
येऊन त्यांची समजूत घातली; आिण त्यांना बाहेर आणून नगरातून
िनघून जाण्याची िवनतंी केली. 40मग ते बदंीशाळेतून िनघून लुिदयेच्या
घरी गेले, बधंुजनांस भेटून त्यांनी त्यांना धीर िदला आिण तेथून ते
मागर्स्थ झाले.

थथेेस्सलनीकास्सलनीका ययेेथथेे पौलपौल

नतंर ते अिंफपुली व अपुल्लोिनया या शहरांच्यामधून जाऊन
थेस्सलनीकास शहरास गेले, तेथे यहूद्यांचे सभास्थान होते.
2 तेथे पौलाने आपल्या पिरपाठाप्रमाणे त्याच्याकडे जाऊन

तीन शब्बाथ त्यांच्याबरोबर शास्त्रलेखावरून वादिववाद केला. 3 त्यांने
शास्त्रलेखाचा उलगडा करून असे प्रितपादन केले की, िख्रस्ताने दःुख
सोसावे व मरण पावलेल्यांमधून पुन्हा उठावे ह्याचे अगत्य होते आिण
ज्या येशूची मी तुमच्यापुढे घोषणा करीत आहे तोच तो िख्रस्त आहे.
4 तेव्हा त्याच्यापकैी काही जणांची खातरी होऊन पौल सीला ह्यांना
येऊन िमळाले; आिण ग्रीक उपासक ह्यांचा मोठा समुदाय त्यांना
िमळाला, त्यामध्ये प्रमुख िस्त्रया काही थोड्या थोडक्या नव्हत्या. 5परतंु
यहूद्यांनी हेव्याने आपणाबरोबर बाजारचे काही गंुड लोक घेऊन व
घोळका जमवून नगरांत घबराट िनमार्ण केली आिण यासोनाच्या घरावर
हल्ला करून त्यांना लोंकाकडे बाहेर काढून आणण्याची खटपट करून
पािहली. 6परतंु त्यांचा शोध लागला नाही तेव्हा त्यांनी यासोनाला व
िकत्येक बधंूना नगराच्या अिधकाऱ्यांकडे ओढीत नेऊन आरडाओरड
करीत म्हटले, ज्यांनी जगाची उलटापालट केली ते येथेही आले आहेत.
7 त्यास यासोनाने आपल्या घरात घेतले आहे आिण हे सवर्जण
कैसराच्या आजे्ञिवरुद्ध वागतात, म्हणजे येशू म्हणून दसुराच कोणी राजा
आहे असे म्हणतात. 8 हे ऐकवून त्यांनी लोकांस व शहराच्या
अिधकाऱ्यास खवळून सोडले. 9मग त्यांनी यासोनाचा व इतरांचा
जामीन घेऊन त्यांना सोडून िदले.

िबरुयािबरुया ययेेथथेे पौलपौल
10नतंर बधंुजनांनी पौल व सीला ह्यांना लागलेच रातोरात िबरुया

शहरास पाठवले, ते तेथे पोहचल्यावर यहूदयांचे सभास्थानात गेले.
11 तेथील लोक थेस्सलनीकातल्या लोंकापेक्षा मोठया मनाचे होते;
त्यांनी मोठ्या उत्सुकतेने वचनाचा स्वीकार केला आिण या गोष्टी अशाच
आहेत की काय ह्यािवषयी ते शास्त्रलेखात दररोज शोध करीत गेले.
12 त्यातील अनेकांनी व बऱ्याच प्रितिष्ठत ग्रीक िस्त्रया व पुरूष ह्यांनी
िवश्वास ठेवला. 13तरीही पौल देवाचे वचन िबरुयातही सांगत आहे हे
थेस्सलनीकांतल्या यहूद्यांना समजले तेव्हा त्यांनी ितकडेही जाऊन
लोकांस खवळून चेतिवले. 14 त्यावरून बधंुजनांनी पौलाला समुद्राकडे
जाण्यास लागलेच पाठवले; आिण सीला व तीमथ्य हे तेथेच राहीले.
15 तेव्हा पौलाला पोहचिवणाऱ्यांनी त्यास अथेनपैयर्ंत नेले आिण सीला
व तीमथ्य ह्यांनी आपणाकडे होईल िततके लवकर यावे अशी त्यांची
आज्ञा घेउन ते िनघाले.

अथअथेेननै ैययेेथथेे पौलपौल
16पौल अथेनसै त्यांची वाट पाहत असता, ते शहर मूतीर्ंनी भरलेले

आहे असे पाहून त्याच्या मनाचा संताप झाला. 17ह्यामुळे तो
सभास्थानात यहूदयांबरोबर व उपासक लोकांबरोबर आिण बाजारात जे
त्यास आढळत त्यांच्याबरोबर दररोज वाद घालीत असे. 18 तेव्हा
एिपकूरपथंी व स्तोियकपथंी ह्यांच्याबरोबर िकत्येक तत्वज्ञांनी त्यास
िवरोध केला, िकत्येक म्हणाले, “हा बडबड्या काय बोलतो?” दसुरे
म्हणाले, “हा परक्या दवैतांची घोषणा करणारा िदसतो” कारण येशू व
पुनरुत्थान ह्यािवषयीच्या सुवातेर्ची तो घोषणा करीत असे. 19नतंर
त्यांनी त्यास धरून अिरयपग टेकडीवर नेऊन म्हटले, “तुम्ही िदलेली ही
नवी िशकवण काय हे आम्हास समजून सांगाल काय? कारण तुम्ही
आम्हास अपिरिचत गोष्टी ऐकवत आहा; ह्याचा अथर् काय हे समजून
घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे. 20कारण तुम्ही आम्हास अपिरिचत
गोष्टी ऐकिवत आहा; त्याचा अथर् काय हे समजून घ्यावे अशी आमची
इच्छा आहे.”

21काहीतरी नवलिवशेष सांिगतल्या ऐकल्यािशवाय सवर् अथेनकैर व
तेथे राहणार ेपरके लोक ह्यांचा वेळ जात नसे.

अरीयपगातअरीयपगात पौलानपौलानेे ककेेललेेललेे भाषणभाषण

22 तेव्हा पौल अिरयपगाच्या मध्यभागी उभा राहून म्हणाला अहो
अथेनकैरांनो, तुम्ही सवर्बाबतीत देवदेवतांना फार मान देणार ेआहात
असे मला िदसते. 23कारण मी िफरता िफरता तुमच्या उपासनेच्या वस्तु
पाहतांना, अज्ञात देवाला ही अक्षर ेिलिहलेली वेदी मला आढळली ज्याचे
तुम्ही अज्ञानाने भजन करता ते मी तुम्हास जाहीर करतो. 24ज्या देवाने
जग व त्यातले अवघे िनमार्ण केले तो स्वगार्चा व पृथ्वीचा प्रभू असून
हातांनी बांधलेल्या इमारतीत राहत नाही. 25आिण त्यास काही उणे
आहे, म्हणून मनुष्यांच्या हातून त्याची सेवा घडावी असेही नाही; कारण
जीवन प्राण व सवर्काही तो स्वतः सवार्ंना देतो. 26आिण त्याने
एकापासुन मनुष्यांची सवर् राष्ट्र े िनमार्ण करून त्यांनी पृथ्वीच्या संबध
पाठीवर रहावे असे केले आहे; आिण त्याचे नेमलेले समय व त्यांच्या
वस्तीच्या सीमा त्याने ठरिवल्या आहेत. 27यासाठी की, त्यांनी देवाचा
शोध या आशेने करावा आिण त्यास कसे तरी प्राप्त करून घ्यावे, तो
आपल्यापकैी कोणापासूनही दरू नाही. 28कारण आपण त्याच्याठायी
जगतो, वागतो व आहोत तसेच तुमच्या कवीपकैीही िकत्येकांनी म्हणले
आहे की, आपण वास्तिवक त्याचा वंश आहोत.

29तर मग आपण देवाचे वंशज असतांना मनुष्याच्या चातुयार्ने व
कल्पनेने कोरलेले सोने, रुपे िंकवा पाषाण, ह्यांच्या आकृतीसारखा देव
आहे असे आपल्याला वाटता कामा नये. 30अज्ञानाच्या काळांकडे
देवाने डोळेझाक केली, परतंु आता सवार्ंनी सवर्त्र पश्चात्ताप करावा अशी
तो मनुष्यांना आज्ञा करतो. 31 त्याने असा एक िदवस नेमला आहे की,
ज्या िदवशी तो आपण नेमलेला मनुष्य येशू याच्याद्वार ेजगाचा
न्यायिनवाडा नीितमत्त्वाने करणार आहे; त्याने त्यास मरण पावलेल्यातून
उठवून ह्यािवषयीचे प्रमाण सवार्स पटवले आहे.

32 तेव्हा मृतांच्या पुनरुत्थानािवषयी ऐकून िकत्येक थट्टा करू लागले,
िकत्येक म्हणाले, “ह्यािवषयी आम्ही तुमचे पुन्हा आणखी ऐकू.” 33इतके
झाल्यावर पौल त्यांच्यामधून िनघून गेला. 34तरी काही मनुष्यांनी त्यास
िचटकून राहून िवश्वास ठेवला; त्यामध्ये िदओनुस्य अिरय-पगकर, दामारी
नावांची कोणी स्त्री व त्यांच्याबरोबर इतर िकत्येक होते.

किंरथकिंरथ ययेेथथेे पौलपौल

नतंर पौलाने अथेन ैशहर सोडले व किंरथ शहरास गेला.
2किंरथमध्ये पौल एका यहूदी मनुष्यास भेटला ज्याचे नाव
अिक्वला असे होते, तो पतं प्रांतातील रिहवासी होता,

आपली पत्नी िप्रिस्कल्ला िहच्यासह नुकताच तो इटलीहून आला होता,
कारण सवर् यहूदी लोकांनी रोम शहर सोडून गेले पािहजे असा हुकूम
क्लौद्याने काढला होता, पौल त्यांना (अिक्वला व िप्रिस्कल्ला) भेटावयास
गेला. 3पौलासारखेच ते तबंू बनवणार ेहोते, तो त्यांच्याबरोबर रािहला व
त्यांच्याबरोबर काम करू लागला. 4प्रत्येक शब्बाथवारी पौल
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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
यहूदी लोकांस उपदेश करण्यात आपला सवर् वेळ घालवू लागला, येशू
हाच िख्रस्त आहे. अशी साक्ष देऊ लागला. 6परतंु यहूदी लोकांनी
पौलाला िवरोध केला, त्यास यहूदी लोक वाईट रीतीने बोलले, तेव्हा
आपला िनषेध दशर्िवण्याकिरता पौलाने आपल्या अगंावरील कपडे
झटकले, तो यहूदी लोकांस म्हणाला, “जर तुमचे तारण झाले नाही, तर
तो तुमचा दोष असेल! तुमचे रक्त तुमच्याच माथी असो! मी िनदोर्ष आहे,
येथून पुढे मी परराष्ट्र ीय लोकांकडेच जाईन.” 7पौल तेथून िनघाला आिण
सभास्थानाजवळ राहत असलेल्या तीत यसु्त नावाचा देवाचा उपासक
याच्या 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, प्रभूने स्वप्नामध्ये पौलाला
म्हटले, “घाबरु नको, बोलत राहा, शांत राहू नको. 10मी 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 लोकांस िशकवीत रािहला.

गिल्लयोगिल्लयो आिणआिण पौलपौल
12 जेव्हा गिल्लयो अखया प्रांताचा राज्यपाल होता, त्यावेळेस काही

यहूदी पौलिवरुद्ध एकत्र आले आिण त्यास न्यायासनापुढे उभे केले.
13यहूदी लोक म्हणाले, “हा मनुष्य अशा रीतीने लोकांस देवाची
उपासना करायला िशकवीत आहे की, जे िनयमशास्त्राच्या िवरुद्ध आहे.”
14पौल काही बोलणार इतक्यात गिल्लयो यहूदी लोकांस म्हणाला,
“एखादा अपराध िंकवा वाईट गोष्ट असती तर तुमचे म्हणणे ऐकून घेणे
रास्त ठरले असते. 15परतंु ज्याअथीर् ही बाब शब्द, नावे व तुमच्या
िनयमशास्त्रातील प्रश्नांशी संबिंधत आहे, त्याअथीर् तुम्हीच तुमची समस्या
सोडवा, अशा गोष्टींबाबत न्याय करण्यास मी नकार देतो.” 16मग
गिल्लयोने त्यांना न्यायासनापुढून घालवून िदले. 17मग त्या सवार्ंनी
सभास्थानाचा प्रमुख सोस्थनेस याला न्यायासनासमोर मारहाण केली,
पण गिल्लयोने त्याकडे लक्ष िदले नाही.

पौलपौल सुिरयाससुिरयास परतपरत ययेेतोतो
18पौल बधंुजनांबरोबर बरचे िदवस रािहला, नतंर तो िनघाला व

िसरीया प्रांताला समुद्रमागेर् गेला आिण त्याच्याबरोबर िप्रिस्कल्ला व
अिक्वला ही दोघे होती, पौलाने िंकिख्रया शहरात आपल्या डोक्याचे
मंुडण केले, कारण त्याने नवस केला होता. 19मग ते इिफस येथे आले,
पौलाने िप्रिस्कल्ला व अिक्वला यांना तेथे सोडले, तो सभास्थानात गेला
आिण यहूदी लोकांबरोबर वादिववाद केला. 20 जेव्हा त्यांनी त्यास तेथे
आणखी काही वेळ थांबण्यासाठी सांिगतले, तेव्हा तो कबूल झाला नाही.
21परतंु जाता जाता तो म्हणाला, “देवाची इच्छा असेल तर मी परत
तुमच्याकडे येईन” मग तो समुद्रमागेर् इिफसहून िनघाला. 22 जेव्हा पौल
कैसरीया येथे आला, तेव्हा तो तेथून वर यरुशलेम शहरास 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.

इिफसमध्यइिफसमध्येे अपुल्लोअपुल्लो

24अपुल्लो नावाचा एक यहूदी होता, तो आलेक्सांद्र शहरात जन्मला
होता, तो उच्च िशिक्षत होता, तो इिफस येथे आला, त्यास शास्त्रलेखाचे
सखोल ज्ञान होते. 25परमेश्वराच्या मागार्चे िशक्षण त्यास देण्यात आले
होते, तो आत्म्यात आवेशी असल्यामुळे येशूिवषयी अचूकतेने िशकवीत
असे व बोलत असे, तरी त्यास फक्त योहानाचा बािप्तस्माच ठाऊक होता.
26तो सभास्थानात िनभीर्डपणे बोलू लागला, तेव्हा प्रिस्कला व

अिक्वला ह्यांनी त्यांचे भाषण ऐकूण त्यास जवळ बोलावून घेतले व त्यास
देवाचा मागर् अिधक स्पष्टपणे दाखिवला. 27अपुल्लोला अखया देशाला
जायचे होते, तेव्हा बधंंुनी त्यास उत्तेजन िदले आिण तेथील येशूच्या
िशष्यांना त्याचे स्वागत करण्यािवषयी िलिहले, जेव्हा तो पोहोंचला, तेव्हा
ज्यांनी कृपेमुळे (येशूवर) िवश्वास ठेवला होता, त्यांना त्याने खूप मदत
केली. 28जाहीर वादिववादात त्याने यहूदी लोकांस फार जोरदारपणे
पराभूत केले आिण पिवत्र शास्त्रलेखाच्या आधार ेयेशू हाच िख्रस्त आहे हे
िसद्ध केले.

इिफसइिफस ययेेथथेे बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानाचयोहानाचेे िशष्यिशष्य

तेव्हा असे झाले की, अपुल्लो किंरथ येथे असताना पौल
िनरिनराळ्या भागातून प्रवास करीत इिफस येथे आला, तेथे
त्यास काही िशष्य आढळले. 2पौलाने त्यांना िवचारले,

“जेव्हा तुम्ही िवश्वास ठेवला, तेव्हा तुम्हास पिवत्र आत्मा िमळाला काय?”
ते अनुयायी त्यास म्हणाले, “पिवत्र आत्मा आहे हे सुद्धा आम्ही ऐकलेले
नाही.” 3तो म्हणाला, “मग कसला बािप्तस्मा तुम्ही घेतला?” ते म्हणाले,
“योहानाचा बािप्तस्मा.” 4पौल म्हणाला, “योहानाचा बािप्तस्मा
पश्चात्तापाचा होता, त्याने लोकांस सांिगतले की, त्यानतंर जो येत आहे,
त्याच्यावर लोकांनी िवश्वास ठेवावा, तो येणारा म्हणजे येशू होय.”
5 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी प्रभू येशूच्या नावात बािप्तस्मा
घेतला. 6आिण जेव्हा पौलाने त्याचे हात त्यांच्यावर ठेवले, तेव्हा पिवत्र
आत्मा त्यांच्यावर आला आिण ते िनरिनराळ्या भाषा बोलू लागले व
भिवष्य सांगू लागले. 7या गटात सवर् िमळून बारा पुरूष होते.

इिफसइिफस ययेेथथेे पौलपौल
8पौल यहूदी सभास्थानात जात असे व तीन मिहने धयैार्ने बोलत

असे, देवाच्या राज्यािवषयी चचार् करीत व यहूदी लोकांचे मन वळवीत
असे. 9परतंु 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 दररोज त्यांच्याशी चचार् केली. 10 हे असे दोन वषेर्
चालले, याचा पिरणाम असा झाला की, आिशयात राहत असलेल्या सवर्
यहूदी व ग्रीक लोकांपयर्ंत प्रभू येशूचे वचन पोहोचले.

11 देवाने पौलाच्या हातून असामान्य चमत्कार घडिवले. 12पौलाच्या
शरीरावरून रुमाल आिण कपडेही आणून काही, लोक या गोष्टी आजारी
लोकांवर ठेवत असत, जेव्हा ते असे करीत तेव्हा आजारी लोक बर ेहोत
आिण दषु्ट आत्मे त्यांना सोडून जात. 13काही यहूदी सुद्धा सगळीकडे
प्रवास करीत असत व लोकांमधून दषु्ट आत्मे घालवीत असत, ते दषु्ट
आत्म्याने पछाडलेल्या व्यिक्तमधून प्रभू येशूच्या नावाने ते आत्मे
घालवीत असत. 14 ते म्हणत, “पौल ज्या येशूच्या नावाने घोषणा करतो
त्या नावाने मी तुला आज्ञा करतो,” िस्कवा नावाच्या यहूदी मुख्य
याजकाचे सात पुत्र असे करीत होते. 15परतंु एकदा एक दषु्ट आत्मा
त्यांना म्हणाला, “मी येशूला ओळखतो, पौल मला माहीत आहे, पण
तुम्ही कोण आहात?” 16मग 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.
17इिफस येथे राहणाऱ्या सवर् यहूदी व ग्रीक लोकांस हे समजले, तेव्हा
सवार्ंना भीती वाटली आिण लोक प्रभू येशूच्या नावाचा अिधकच आदर
करू लागले. 18पुष्कळसे िवश्वास ठेवणार ेपापकबुली देऊ लागले व ज्या
वाईट गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या, त्या सांगू लागले. 19काही िवश्वास
ठेवणाऱ्यांनी जादचूी कामे केली होती, या िवश्वास ठेवणाऱ्यांनी आपली
सवर् जादचूी पुस्तके लोकांसमोर आणली आिण जाळली, त्या पुस्तकांची
िंकमत पन्नास हजार चांदीच्या नाण्यांइतकी भरली. 20अशा रीतीने
प्रभूच्या वचनाचा दरूवर प्रसार झाला व ते फार पिरणामकारक ठरले.

पौलाचपौलाचेे पुढलपुढलेे बबेेतत
21या गोष्टी घडल्यानतंर पौलाला पिवत्र आत्म्याने सुचवले की,

मासेदोिनया व अखया या प्रांतांतून प्रवास करीत पुढे यरुशलेम शहरास
जायचे आहे, तो म्हणाला, “मी तेथे गेल्यांनतर मला रोम शहरही
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पािहलेच पािहजे.” 22 म्हणून त्याचे दोन मदतनीस तीमथ्य व एरास्त
यांना त्याने मासेदोिनयाला पाठवून िदले आिण त्याने आणखी काही
काळ आिशयात घालिवला.

इिफसइिफस ययेेथीलथील ददंगंलगल
23याकाळामध्ये त्यामागार्िवषयी (िख्रस्ती चळवळीिवषयी) मोठा

गोंधळ उडाला. 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, तुम्हास माहीत आहे की,
या धदं्यापासून आपल्याला चांगला पसैा िमळतो. 26पण पहा तो पौल
नावाचा मनुष्य काय करीत आहे तो काय म्हणत आहे ते ऐका! पौलाने
पुष्कळ लोकांस प्रभािवत केले आहे व बदलले आहे, त्याने हे इिफसमध्ये
व सगळ्या आिशयामध्ये केले आहे, तो म्हणतो, मनुष्यांच्या हातून
बनवलेले देव खर ेदेव नाहीत. 27ह्यामुळे या आपल्या धदं्याची बदनामी
होण्याचा धोका आहे; इतकेच नव्हे तर ज्या महादेवी अतर्मीची पूजा सवर्
आिशया प्रांत िंकबहूना जगसुद्धा करते ितचे देऊळ िनरुपयोगी ठरण्याचा
व ितचे स्वतःचे महत्त्व नष्ट होण्याचा धोका आहे.

28 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार रागावले आिण मोठ्याने
ओरडून म्हणू लागले, “इिफसकरांची अतर्मी थोर आहे.” 29शहरातील
लोकांमध्ये गोंधळ उडाला आिण लोकांनी गायस व अरीस्ताखर् या
पौलाबरोबर सोबती म्हणून प्रवास करणाऱ्या मासेदोिनयाच्या
रिहवाश्यांना पकडून नाट्यगृहात नेले. 30पौल लोकांच्या पुढे जाऊ
इच्छीत होता पण येशूचे अनुयायी त्यास असे करू देईनात. 31पौलाचे
काही िमत्र जे प्रांतािधकारी होते, त्यांनी िनरोप पाठवून त्याने नाट्यगृहात
जाऊ नये अशी कळकळीची िवनतंी केली. 32 एकत्र जमलेल्या
जमावातून काही लोक एक घोषणा करू लागले तर दसुर ेलोक इतर
घोषणा करू लागले, त्यामुळे सगळा जमाव अगदी गोंधळून गेला आिण
त्यातील पुष्कळ जणांना माहीत नव्हते की, आपण या न्याय भवनात
एकत्र का आलोत. 33यहूदी लोकांनी आलेक्सांद्र नावाच्या एका
मनुष्यास ढकलीत नेऊन सवार्ंच्या समोर उभे केले, तो आपल्या हातांनी
खणुावून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करू लागला. 34पण जेव्हा
लोकांस समजले की, तो एक यहूदी आहे, तेव्हा जवळ जवळ दोन तास
सातत्याने ते एका आवाजात ओरडत रािहले, “इिफसकरांची अतर्मी देवी
थोर आहे.” 35शहराचा लेखिनक लोकांस शांत करीत म्हणाला,
“इिफसच्या लोकांनो, थोर अतर्मी देवीचे व स्वगार्तून पडलेल्या पिवत्र
दगडाचे इिफस हे रक्षणकतेर् आहे, हे ज्याला माहीत नाही असा एकतरी
मनुष्य जगात आहे काय? 36ज्याअथीर् या गोष्टी नाकारता येत नाहीत
त्याअथीर् तुम्ही शांत रािहलेच पािहजे, उतावळेपणा करू नये. 37तुम्ही
या दोघांना (गायस व अिरस्ताखर्) येथे घेऊन आलात, वस्तुतः त्यांनी
मिंदरातील कशाचीही चोरी केली नाही िंकवा आपल्या देवीची िंनदा
केलेली नाही. 38जर देमेित्रय व त्याच्याबरोबर असलेल्या कारािगरांच्या
काही तक्रारी असतील, तर त्यासाठी न्यायालये उघडी आहेत, तेथे ते
एकमेकांवर आरोप करू शकतात. 39परतंु जर तुम्हास एखाद्या गोष्टीची
चौकशी करायची असेल तर िनयिमत सभेत त्यासंबधंी िवचार केला
जाईल. 40आज येथे जे काही घडलेले आहे, त्याबद्दल योग्य ते कारण
आपणांस सांगता येणार नाही, त्यामुळे आपणच ही दगंल सुरू केली
असा आरोप आपल्यावर केला जाण्याची भीती आहे.” 41असे सांगून
झाल्यानतंर त्याने जमावाला जाण्यास सांिगतले.

मासमासेेदोनीयादोनीया, हहेेल्लासल्लास प्रांतप्रांत वव त्रोवसत्रोवस ययेेथथेे पौलपौल

जेव्हा गोंधळ थांबला, तेव्हा पौलाने येशूच्या अनुयायांना
भेटायला बोलावले आिण त्यांना उत्तेजन िदल्यानतंर त्यांचा
िनरोप घेतला आिण तो मासेदोिनयाला िनघाला.

2मासेदोिनयातून जात असताना िनरिनराळ्या िठकाणी असलेल्या
येशूच्या अनुयायांना त्याने अनेक गोष्टी सांगून धीर िदला, मग पौल
ग्रीसला आला. 3 त्यािठकाणी तो तीन मिहने रािहला, पौल िसरीया
प्रांताला समुद्रमागेर् िनघाला असता, यहूदी लोकांनी त्याच्यािवरुध्द कट
रचला, हे पाहून त्याने मासेदोिनयातून परत िफरण्याचे ठरवले.

4 त्याच्याबरोबर काही लोक होते ते असेः िबरुया नगराच्या पुरार्चा मुलगा
सोपत्र, थेस्सलनीका येथील अिरस्ताखर् व सकंुद, दबेर् येथील गायस
आिण तीमथ्य, तुिखक व त्रिफम हे आिशया प्रांतातील होते. 5ही माणसे
आमच्यापुढे गेली व त्रोवस शहरात आमची वाट पाहू लागली. 6 बेखमीर
भाकरीच्या यहूदी सणानतंर आम्ही िफलीप्प ैयेथून समुद्रमागेर् िनघालो
आिण पाच िदवसानी त्रोवस येथे त्यांना जाऊन भेटलो व तेथे सात
िदवस रािहलो.

ययुतुुखतुख

7मग आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी आम्ही सवर् भाकर मोडण्यासाठी
एकत्र जमलो असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला कारण दसुऱ्या
िदवशी िनघण्याचा त्याचा बेत होता, तो मध्यरात्रीपयर्ंत बोलत राहीला.
8माडीवरच्या ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ िदवे
होते. 9यतुुख नावाचा एक तरुण िखडकीत बसला होता, पौल बोलत
असताना त्याच्यावर झोपेचा इतका अमंल चढला की, तो ितसऱ्या
मजल्यावरून खाली पडला, जेव्हा त्यास उचलले, तेव्हा तो मरण
पावलेला आढळला. 10पौल खाली गेला व त्याच्यावर ओणवा पडला
आिण त्यास आपल्या हातांनी कवेत धरून म्हणाला, “िंचता करू नका!
त्याच्यात अजून जीव आहे.” 11मग 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.

िमलिमलेेताचाताचा प्रवासप्रवास

13 तेथून आम्ही पुढे िनघालो व अस्सा या नगरी समुद्रमागेर् िनघालो,
तेथे आम्ही पौलाला घेणार होतो, त्यानेच अशाप्रकार ेयोजना केली होती,
ती म्हणजे त्याने स्वतः पायी जायचे. 14 जेव्हा आम्हास तो अस्सा येथे
भेटला, तेव्हा आम्ही त्यास जहजात घेतले आिण आम्ही िमतुलेनेशहरास
गेलो. 15दसुऱ्या िदवशी आम्ही जहाजाने िमतुलेनाहून िनघालो व
िखयास बेटावर आलो, मग दसुऱ्या िदवशी सामा बेट ओलांडले आिण
एक िदवसानतंर िमलेत शहरास आलो. 16कारण पौलाने ठरवले होते
की इिफस येथे थांबायचे नाही, आिशयात त्यास जास्त वेळ थांबायचे
नव्हते, तो घाई करीत होता कारण शक्य झाल्यास पन्नासाव्या
िदवसाच्या सणासाठी त्यास यरुशलेम शहरात रहावयास हवे होते.

िमलिमलेेतत ततेेथथेे इिफसाच्याइिफसाच्या वडीलवगार्शीवडीलवगार्शी पौलानपौलानेे िवयोगसमयीिवयोगसमयी ककेेललेेललेे भाषणभाषण

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 तुम्हास माहीत
आहे. 19मी 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 तुम्हास सांगण्यासाठी
कोणतीही कसर ठेवली नाही, हे तुम्हास माहीत आहे आिण या गोष्टी
जाहीरपणे व घराघरातून सांगण्यासाठी मी कधीही मागेपुढे पािहले नाही.
21पश्चात्ताप करून देवाकडे वळण्यािवषयी आिण आपल्या प्रभू
येशूवरील िवश्वासािवषयी यहूदी व ग्रीक लोकांस सारखीच साक्ष िदली.
22आिण आता आत्म्याच्या आजे्ञने यरुशलेम शहरास चाललो आहे
आिण तेथे माझ्याबाबतीत काय घडेल हे माहीत नाही. 23मला फक्त
एकच गोष्ट माहीत आहे की प्रत्येक शहरात पिवत्र आत्मा मला सावध
करतो, तुरंुगवास व संकटे माझी वाट पाहत आहेत हे तो मला सांगतो.
24मी माझ्या जीवनािवषयी काळजी करीत नाही, सवार्त महत्त्वाची गोष्ट
म्हणजे मी माझे काम पूणर् करणे, प्रभू येशूने जे काम मला िदले ते मला
पूणर् करायला पािहजे ते काम म्हणजे देवाच्या कृपेबद्दल (दयाळूपणबद्दल)
ची सुवातार् लोकांस सांिगतली पािहजे. 25 राज्याची घोषणा करीत ज्या
लोकात मी िफरलो त्या तुम्हातील कोणालाही मी पुन्हा कधीही िदसणार
नाही हे आता मला माहीत आहे. 26 म्हणून मी तुम्हास जाहीरपणे सांगतो
की, सवार्ंच्या रक्तासंबधंाने मी िनदोर्ष असा आहे. 27 देवाची संपूणर् इच्छा
काय आहे हे प्रकट करण्यास मी कधीही मागेपुढे पािहलेले नाही.

प्रेिषतांची कृत्ये 19:22 562 प्रेिषतांची कृत्ये 20:27
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28तुमची स्वतःची व देवाच्या सवर् लोकांची, ज्याना देवाने तुम्हास
िदलेले आहे, त्यांची काळजी घ्या, कळपाची (देवाच्या लोकांची) काळजी
घेण्याचे काम पिवत्र आत्म्याने तुम्हास िदलेले आहे, तुम्ही मडंळीसाठी
मेंढपाळासारखे असले पािहजे, ही मडंळी देवाने स्वतःचे रक्त देऊन
िवकत घेतली. 29मला माहीत आहे की, मी गेल्यावर तुमच्यामध्ये
भयकंर असे दषु्ट लांडगे येतील, ते कळपाला सोडणार नाहीत.
30तुमच्यामधूनसुद्धा लोक उठून िशष्यांना, चुकीचे असे िशकवून
आपल्यामागे घेऊन जातील. 31यासाठी सावध राहा, तुम्हातील
प्रत्येकाला गेले तीन वषेर् डोळ्यांत अश्रू आणून सावध करण्याचे मी
कधीच थांबिवले नाही हे आठवा. 32आिण आता मी तुम्हास देवाच्या व
वचनाच्या कृपेच्या अधीन करतो, जी तुमची वाढ करण्यासाठी समथर्
आहे व सवर् पिवत्र केलेल्यांमध्ये वतन द्यावयाला समथर् आहे. 33मी
कोणाच्याही सोन्याचा, चांदीचा व कपड्यांचा लोभ धरला नाही. 34मी
आपल्या स्वतःच्या व माझ्याबरोबर राहणाऱ्यांच्या गरजा माझ्या हातांनी
भागिवल्या हे तुम्हास चांगले माहीत आहे. 35अशा रीतीने मी तुम्हास
उदाहरण घालू िदले आहे की जे दबुर्ल आहेत अशांना आपण स्वतः
मेहनत करून मदत केली पािहजे व प्रभू येशूचे शब्द लक्षात ठेवले
पािहजेत, तो स्वतः म्हणाला, “घेण्यापेक्षा देणे अिधक धन्यतेचे आहे.”

36आिण 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 त्यास कधीही पाहू शकणार नाहीत, या
वाक्याने त्यांना फार दःुख झाले, मग ते त्यास जहाजापयर्ंत िनरोप
देण्यास गेले.

िमलिमलेेताहताहूूनन सोरापयसोरापयर्ंर्ंतत ययेेणणेे

त्यांचा िनरोप घेतल्यानतंर आम्ही समुद्रमागेर् िनघालो आिण
सरळ प्रवास करीत कोस बेटास आलो, दसुऱ्या िदवशी
आम्ही रुद बेटास गेलो, तेथून आम्ही पातरा शहरास गेलो.

2 तेथे फेनीकेला जाणार ेजहाज आम्हास आढळले, तेव्हा आम्ही
जहाजात बसून पुढे िनघालो. 3 तेव्हा कुप्र आमच्या नजरते आले, परतंु
ते डाव्या अगंाला टाकून आम्ही सरळ िसरीया प्रांताला रवाना झालो व
सोर येथे उतरलो, कारण तेथे जहाजातील माल उतरावयाचा होता.
4 तेथे येशूचे काही िशष्य आम्हास आढळले आिण आम्ही त्यांच्याबरोबर
सात िदवस रािहलो, पिवत्र आत्म्याच्या सूचनेवरून त्यांनी पौलाला असे
सांिगतले की, त्याने यरुशलेम शहरास जाऊ नये. 5आमच्या भेटीचे
िदवस संपत आल्यावर आम्ही तेथून िनघून आमचा पुढील प्रवास परत
सुरू केला, त्यावेळी तेथील बधंुजन आपल्या पत्नी, मुलांच्याबरोबर
आमच्यासह शहराबाहेर आले व तेथील समुद्रिकनाऱ्यावर आम्ही गुडघे
टेकले व प्राथर्ना केली. 6मग एकमेकांचा िनरोप घेऊन आम्ही जहाजात
बसलो व ते लोक आपापल्या घरी गेले.

ककैैसरीयाससरीयास ययेेणणेे
7सोरापासून आम्ही आमचा प्रवास सुरू केला व पोलेमा येथे उतरलो

आिण तेथील बधंुजनांना भेटलो, त्यांच्याबरोबर एक िदवस रािहलो.
8आिण दसुऱ्या िदवशी िनघून आम्ही कैसरीयास आलो व सुवािर्तक
िफिलप्प याच्या घरी जाऊन रािहलो, तो िनवडलेल्या सात सेवकांपकैी
एक होता. 9 त्यास चार मुली होत्या, त्यांची लग्ने 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 म्हणतो; हा पट्टा ज्या मनुष्याच्या कमरचेा आहे, त्यास
यरुशलेम शहरातील यहूदी लोक असेच बांधतील व परराष्ट्र ीयांच्या हाती
देतील.” 12आम्ही व तेथील सवार्ंनी ते शब्द ऐकले, तेव्हा आम्ही व इतर
लोकांनी पौलाला कळकळीची िवनतंी केली की, त्याने यरुशलेम शहरास
जाऊ नये. 13पण पौल म्हणाला, “तुम्ही हे काय करीत आहा, असे रडून
तुम्ही माझे मन खचवीत आहात काय? मी फक्त बांधून घेण्यासाठी नव्हे
तर प्रभू येशूच्या नावासाठी यरुशलेम शहरामध्ये मरायलादेखील तयार
आहे.” 14यरुशलेम शहरापासून दरू राहण्यासाठी आम्ही त्याचे मन

वळवू शकलो नाही, म्हणून आम्ही त्यास िवनतंी करायची सोडली आिण
म्हटले, “प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे होवो.”

यरुशलयरुशलेेमम शहरासशहरास ययेेणणेे
15 त्यानतंर आम्ही तयार झालो आिण यरुशलेमे शहरास िनघालो.

16 कैसरीया येथील येशूचे काही िशष्य आमच्याबरोबर आले आिण
आम्हास म्नासोन नावाच्या व्यक्तीकडे घेऊन गेले, कारण त्याच्याकडेच
आम्ही राहणार होतो, तो कुप्रचा असून सुरुवातीच्या काळात प्रथम
िशष्य झालेल्यांपकैी एक होता.

यहयहूूद्यांतूनद्यांतून िख्रस्तीिख्रस्ती झालझालेेल्यांचील्यांची समजूतसमजूत घालण्यासाठीघालण्यासाठी पौलानपौलानेे ककेेललेेलाला
नवसनवस

17आम्ही जेव्हा यरुशलेम शहरास पोहचलो, तेव्हा तेथील बधंुजनांनी
मोठ्या आनदंाने आमचे स्वागत केले. 18दसुऱ्या िदवशी पौल
आमच्यासह याकोबाला भेटायला आला, तेव्हा सवर् वडीलजन हजर
होते. 19पौल त्यांना भेटला, नतंर त्याच्या हातून देवाने परराष्ट्र ीय
लोकात कशीकशी सेवा करून घेतली, यािवषयी क्रमवार सिवस्तर
मािहती सांिगतली. 20 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा त्यांनी देवाचा गौरव
केला आिण ते त्यास म्हणाले, “बधंू, तू पाहशील की हजारो यहूदी
िवश्वास ठेवणार ेझालेत, पण त्यांना असे वाटते की, मोशेचे िनयम पाळणे
फार महत्त्वाचे आहे. 21या यहूदी लोकांनी तुझ्यािवषयी ऐकले आहे की,
जे यहूदी इतर देशात राहतात त्यांना तू मोशेचे िनयम पाळू नका असे
सांगतोस, तसेच आपल्या मुलांची संुता करू नका असे सांगतो व
आपल्या चालीरीती पाळू नका असे सांगतो. 22मग 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 करून 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
परराष्ट्र ीय िवश्वास ठेवणार ेआहेत त्यांना आम्ही पत्र िलिहले आहे, ते असे,
मूतीर्ला वािहलेले अन्न त्यांनी खाऊ नये, रक्त अगर गुदमरून मारलेले
प्राणी त्यांनी खाऊ व जारकमर् करू नये.” 26मग पौलानेच त्या चार
लोकांस आपल्याबरोबर घेतले, दसुऱ्या िदवशी शुद्धीकरणाच्या िवधीमध्ये
तो सहभागी झाला, मग तो परमेश्वराच्या भवनात गेला, शुद्धीकरणाचे
िदवस केव्हा संपतील हे जाहीर केले, शेवटच्या िदवशी प्रत्येकासाठी
अपर्ण देण्यात येईल.

यरुशलयरुशलेेमम शहरातीलशहरातील गोंधळगोंधळ वव पौलालापौलाला अटकअटक

27सात िदवस जवळ जवळ संपत आले होते, परतंु आिशयातील
काही यहूदी लोकांनी पौलाला परमेश्वराच्या भवनात पािहले, त्यानी
लोकांस भडकािवले व पौलाला धरले. 28 ते मोठ्याने ओरडून म्हणाले,
“इस्राएलाच्या लोकांनो, मदत करा! हाच तो मनुष्य आहे, जो सवर्
लोकांस सगळीकडे आपल्या लोकांिवरुद्ध आपल्या िनयमांिवरुद्ध व या
जागेबद्दल िशकवीत आहे आिण आता त्याने ग्रीक लोकांस देखील
परमेश्वराच्या भवनात आणले आहे आिण ही पिवत्र जागा िवटाळिवली
आहे.” 29 ते असे म्हणाले, कारण इिफसच्या त्रिफमला त्यांनी
पौलाबरोबर यरुशलेम शहरातील पािहले होते, त्रिफम यहूदी नव्हता, तो
ग्रीक होता, लोकांस वाटले, पौलानेच त्यास परमेश्वराच्या भवनात नेले
आहे. 30सवर् शहर खवळून उठले, सगळे लोक धावू लागले, त्यांनी
पौलाला पकडले व परमेश्वराच्या भवनातून बाहेर ओढून काढले, लगेच
दरवाजे बदं करण्यात आली. 31 ते त्यास ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत
असतानाच रोमी सनै्याच्या सरदाराकडे बातमी गेली की, सगळ्या
यरुशलेम शहरात सगळीकडे गोंधळ उडालेला आहे. 32ताबडतोब 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. 33मग सरदार
पौलाकडे आला व त्यास अटक केली व त्यास साखळ्यांनी बांधण्याची
आज्ञा िदली, मग सरदाराने पौल कोण आहे व त्याने काय केले आहे
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यािवषयी िवचारले. 34गदीर्तून 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 त्यास उचलून आत न्यावे लागले.

36कारण 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?
38मग मला वाटते, तो मनुष्य तू नाहीस, मला वाटले ज्या िमसरी
मजुराने काही िदवसांपूवीर् बडं करून सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न
केला, तोच तू आहेस, त्या िमसरी मनुष्यांने चार हजार दहशतवाद्यांना
अरण्यात नेले.” 39पौल म्हणाला, “िकलिकया प्रांतातील तासर्स नगरात
राहणारा मी एक यहूदी आहे, मी एका महत्त्वाच्या शहराचा नागिरक आहे,
मी तुम्हास िवनिवतो, मला लोकांशी बोलू द्या.” 40 जेव्हा सरदाराने त्यास
बोलण्याची परवानगी िदली तेव्हा तो पायऱ्यांवर उभा रािहला आिण
आपल्या हाताने त्याने लोकांस शांत राहण्यास सांिगतले, जेव्हा
सगळीकडे शांतता पसरली तेव्हा पौल इब्री भाषेत बोलू लागला.

यहयहूूद्यांबरोबरद्यांबरोबर पौलानपौलानेे ककेेललेेललेे भाषणभाषण

बधंुजनहो व वडील मडंळींनो, मी जे काही आता तुम्हास
प्रत्यतु्तर करतो ते ऐका. 2तो आपणाबरोबर इब्री भाषेत
बोलत आहे हे ऐकून ते अिधक शांत झाले, मग त्याने म्हटले.

3मी यहूदी आहे, माझा जन्म िकलकीयातील तासर् नगरांत झाला
आिण मी या शहरांत गमिलयेलच्या चरणांजवळ लहानाचा मोठा होऊन
मला वाडवडीलांच्या िनयमशास्त्राचे िशक्षण कडकडीत रीतीने िमळाले
आिण जसे तुम्ही सवर् आज देवािवषयी आवेशी आहात तसा मीही होतो.
4पुरूष व िस्त्रया ह्यांना बांधून तुरंुगात घालू देहान्त िशक्षा देऊन सुद्धा
मी या पथंाचा पाठलाग केला. 5 त्यािवषयी महायाजक व सगळा
विडलवगर्िह माझा साक्षी आहे; मी त्यांच्यापासून बधंुजनांस पत्रे घेऊन
िदिमष्कास चाललो होतो; ह्यासाठी की, जे तेथे होते त्यांनाही बांधून
यरुशलेम शहरात शासन करावयास आणावे. 6मग असे झाले की, जाता
जाता मी िदिमष्क शहराजवळ पोहचलो तेव्हा सुमार ेदपुारच्या वेळेस
आकाशातून माझ्याभोवती एकाएकी मोठा प्रकाश चमकला. 7 तेव्हा मी
जिमनीवर पडलो आिण शौला, शौला, माझा छळ का किरतोस? अशी
वाणी माझ्याबरोबर मी बोलताना ऐकली. 8मी िवचारले, प्रभूजी, तू कोण
आहेस? त्याने मला म्हटले, ज्या नासोरी येशूचा तू छळ किरतोस तोच
मी आहे. 9 तेव्हा माझ्याबरोबर जे होते त्यांना प्रकाश िदसला खरा, परतंु
माझ्याबरोबर बोलणाऱ्याची वाणी त्यांनी ऐकली नाही. 10मग मी
म्हणालो, प्रभूजी मी काय करावे? प्रभूने मला म्हटले, उठून िदिमष्कात
जा; मग तू जे काही करावे म्हणून ठरिवण्यात आले आहे, त्या सवार्ंिवषयी
तुला तेथे सांगण्यात येईल. 11 त्या प्रकाशाच्या तेजामुळे मला िदसेनासे
झाले; म्हणून माझ्या सोबत्यांनी माझा हात धरून मला िदिमष्कात नेले.

12मग हनन्या नावाचा कोणीएक मनुष्य होता, तो िनयमशास्त्राप्रमाणे
नीितमान होता आिण तेथे राहणार ेसवर् यहूदी त्याच्यािवषयी चांगले
बोलत असत. 13तो माझ्याकडे आला व जवळ उभा राहून मला
म्हणाला, शौल भाऊ, इकडे पहा, तत्क्षणीच मी त्याच्याकडे वर पािहले.
14मग तो म्हणाला आपल्या पूवर्जांच्या देवाने तुझ्यासंबधाने ठरवले
आहे की, त्याची इच्छा काय आहे हे तू समजून घ्यावे; आिण त्या
नीितमान पुरुषाला पहावे व त्याच्या तोंडाची वाणी ऐकावी. 15कारण जे
तू पािहले आहे व ऐकले आहे त्यािवषयी तू सवर् लोकांपुढे त्याचा साक्षी
होशील. 16तर आता उशीर का किरतोस? ऊठ, त्याच्या नावाचा धावा
करून बािप्तस्मा घे आिण आपल्या पापांचे क्षालन कर.

17मग असे झाले की, मी यरुशलेमे शहरास माघारी आल्यावर,
परमेश्वराच्या भवनात प्राथर्ना करीत असता माझे देहभान सुटले.
18 तेव्हा मी त्यास पािहले; तो मला म्हणाला, त्वरा कर, यरुशलेम
शहरातून लवकर िनघून जा; कारण तू माझ्यािवषयी िदलेली साक्ष ते
मान्य करणार नाहीत. 19 तेव्हा मी म्हणालो, प्रभू, त्यांना ठाऊक आहे
की, तुझ्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्याना मी बदंीत टाकून प्रत्येक सभास्थानात

त्यांना मारहाण करीत असे. 20तुझा साक्षी स्तेफन याचा रक्तपात झाला
तेव्हा मी स्वतः जवळ उभा राहून मान्यता दशर्िवत होतो आिण त्याचा
घात करणाऱ्याची वस्त्रे सांभाळीत होतो. 21 तेव्हा त्याने मला सांिगतले,
जा मी तुला मी परराष्ट्र ीयांकडे दरू पाठवतो.

रोमनरोमन नागिरकनागिरक म्हणम्हणूूनन असलअसलेेल्याल्या पौलाचापौलाचा हक्कहक्क
22या वाक्यापयर्ंत लोकांनी त्याचे ऐकले; मग ते आरोळी मारून

बोलले, जगातून ह्याला नाहीसे करा, याची जगण्याची लायकी नाही.
23 ते ओरडत व आपली बाह्यवस्त्रे अगंावरून काढून टाकून आकाशात
धूळ उधळीत असता. 24सरदाराने िशपायांना सांिगतले, पौलाला
चाबकाने मारा, अशाप्रकार ेहे लोक पौलािवरुद्ध का ओरड करीत आहेत
हे सरादाराला जाणून घ्यायचे होते. 25मग त्यांनी त्यास वाद्यांनी ताणले,
तेव्हा जवळ उभ्या असलेल्या शताधीपतीला पौलाने म्हटले, “रोमन
मनुष्यास व ज्याला दोषी ठरवले नाही अशाला तुम्ही फटके मारणे
कायदेशीर आहे काय?” 26 हे एकूण शताधीपतीने सरदाराजवळ जाऊन
म्हटले, आपण हे काय करीत आहा? तो मनुष्य रोमन आहे. 27 तेव्हा
सरदार त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, “मला सांग, तू रोमन आहेस
काय?” त्याने म्हटले, “होय.” 28सरदाराने उत्तर िदले, “मी हा
नागिरकपणाचा हक्क फार मोल देऊन िवकत घेतला आहे.” पौलाने
म्हटले, “मी तर जन्मतःच रोमन आहे.” 29ह्यावरून जे त्याची चौकशी
करणार होते ते तत्काळ त्याच्यापासून िनघून गेले; िशवाय हा रोमन आहे
असे सरदाराला कळले तेव्हा त्यालाही भीती वाटली, कारण त्याने त्यास
बांिधले होते.

सन्हसन्हेंेंिद्रनिद्रन सभसभेेपुढपुढेे पौलाचपौलाचेे आत्मसमपआत्मसमपर्र्णण

30यहूदी लोकांनी त्याच्यावर जो आरोप आणला तो काय आहे हे
िनिश्चतपणे कळावे असे सरदाराच्या मनात होते, म्हणून दसुऱ्या िदवशी
त्याने त्यास मोकळे केले आिण मुख्य याजक लोक व सगळी न्यायसभा
ह्यांना एकत्र होण्याचा हुकुम करून पौलाला खाली आणून त्याच्यापुढे
उभे केले.

मग पौल न्यायसभेकडे िस्थर दृिष्ट करून म्हणाला,
“बधंुजनहो, मी आजपयर्ंत देवाबरोबर पूणर् सद्भावाने वागत
आलो आहे.” 2 तेव्हा महायाजक हनन्या ह्याने त्याच्याजवळ

उभे राहणाऱ्यांस त्याच्या तोंडात मारण्याची आज्ञा केली. 3 तेव्हा पौल
त्यास म्हणाला, “हे चुना लावलेल्या िंभती, तुला देव मारील; तू
िनयमशास्त्राप्रमाणे माझा न्याय करावयाला बसला असता
िनयमशास्त्रािवरुद्ध मला मारण्याची आज्ञा देतोस काय?” 4 तेव्हा जवळ
उभे राहणार ेम्हणाले, “तू देवाच्या महायाजकाची िंनदा किरतोस काय?”
5पौलाने म्हटले, “बधंुजनहो, हा महायाजक आहे हे मला ठाऊक नव्हते;
कारण तू आपल्या लोकांच्या अिधकाऱ्यािवरुद्ध वाईट बोलू नको असे
शास्त्रात िलिहले आहे.”

6 तेव्हा त्यांच्यामध्ये एक भाग सदकूी व एक भाग परूशी आहे, हे
ओळखून पौल न्यायसभेमध्ये मोठ्याने म्हणाला, “बधंुजनहो, मी परूशी
व परुश्यांचा पुत्र आहे; आमची आशा व मरण पावलेल्यांचे पुनरुत्थान
ह्यासंबधंाने माझी चौकशी होत आहे.” 7तो हे बोलत आहे तोंच परूशी व
सदकूी ह्यांच्यात भांडण लागून लोकात फुट पडली. 8कारण पुनरुत्थान
नाही आिण देवदतू व आत्माही नाही, असे सदकूी म्हणतात; परूशी तर
या दोन्ही गोष्टी मान्य करतात. 9 तेव्हा मोठी गडबड उडाली; आिण जे
िनयमशास्त्र िशक्षक, परूश्यांच्या पक्षाचे होते त्यांच्यातून काहीजण उठून
तणतण करीत म्हणाले, “या मनुष्याच्या ठायी आम्हास काही वाईट
िदसत नाही; जर आत्मा िंकवा देवदतू त्यांच्याबरोबर बोलला असेल तर
मग कसे?” 10असे त्यांच्यात जोराचे भांडण चालले असता; ते पौलाला
फाडून टाकतील असे भय वाटून सरदाराने िशपायांना हुकुम केला की,
खाली जाऊन त्यास त्यांच्यामधून सोडवून गढीत आणावे.

11 त्याच रात्री प्रभू त्याच्यापुढे उभा राहून म्हणाला, “धीर धर; जशी तू
यरुशलेमे शहरात माझ्यािवषयी साक्ष िदली तशी रोम शहरांतही तुला
द्यावी लागेल.”

प्रेिषतांची कृत्ये 21:34 564 प्रेिषतांची कृत्ये 23:11
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यहयहूूद्यांचाद्यांचा पौलािवरुद्धपौलािवरुद्ध कटकट
12मग िदवस उगवल्यावर, िकत्येक यहूदी एकजूट करून शपथबद्ध

होऊन म्हणाले, पौलाचा जीव घेईपयर्ंत आम्ही खाणार िपणार नाही.
13हा कट रचणार ेइसम चाळीसांहून अिधक होते. 14 ते मुख्य याजक
लोक व वडील ह्यांच्याकडे येऊन म्हणाले, “पौलाचा जीव घेईपयर्ंत
आम्ही अन्नाला िशवणार नाही, अशा कडकडीत शपथेने आम्ही
आपणास बद्ध करून घेतले आहे. 15तर आता त्याच्यािवषयी आणखी
काही बारकाईने िवचारपूस करावयाची आहे, या िनिमत्ताने त्यास
आपणाकडे आणावे असे तुम्ही न्यायसभेतही सरदाराला समजवावे;
म्हणजे तो जवळ येतो न येतो तोंच त्याचा जीव घेण्यास आम्ही तयार
आहोत.”

16 तेव्हा ते दबा धरून बसल्याचे पौलाच्या बिहणीच्या मुलाने ऐकले
आिण गढीत जाऊन त्याने पौलाला सांिगतले. 17 तेव्हा पौलाने एका
शताधीपतीला बोलावून म्हटले, या तरुणाला सरदाराकडे घेऊन जा,
ह्याला त्यास काही सांगावयाचे आहे. 18 तेव्हा त्याने त्यास सरदाराकडे
नेऊन म्हटले, बिंदवान पौल ह्याने मला बोलावून िवनतंी केली की, या
तरूणाला आपणाकडे आणावे, त्यास आपणाबरोबर काही बोलावयाचे
आहे. 19 तेव्हा सरदाराने त्याचा हात धरून त्यास एकीकडे नेऊन
िवचारले, “तुला काय सांगावयाचे आहे?” 20तो म्हणाला, “यहूद्यांनी
असा एकोपा केला आहे की, पौलािवषयी आणखी काही बारकाईने
िवचारपूस करावयाच्या िनिमत्ताने त्यास उद्या खाली सभेमध्ये आणावे,
अशी आपणाला िवनतंी करावी. 21तर आपण त्यांचे ऐकू नका; कारण
त्यांच्यापकैी चाळीसांहून अिधक माणसे त्याच्यासाठी दबा धरून बसली
आहेत; त्यांनी शपथ घेतली आहे की, त्यास िजवे मारीपयर्ंत आपण
खाणार िपणार नाही; आिण आता ते तयार होऊन आपल्या संमतीची
वाट पाहत आहे.” 22 तेव्हा, “तू हे मला कळिवले आहे हे कोणाला सांगू
नको, असे त्या तरूणाला िनक्षून सांगून सरदाराने त्यास िनरोप िदला.”
23मग त्याने दोघा शतािधपतींना बोलावून सांिगतले, “कैसरीयास
जाण्यासाठी दोनशे िशपाई, सत्तर स्वार व दोनशे भालेकरी प्रहर रात्रीस
तयार ठेवा.” 24आिण पाठाळे िमळवा, त्यावर पौलाला बसवून फेिलक्स
सूभेदाराकडे सांभाळून न्या. 25 िशवाय त्याने अशा मजकूराचे पत्र
िलिहले. 26 “महाराज फेिलक्स ह्यांना सुभेदार क्लौद्य लुिसया याचा
सलाम. 27या मनुष्यास यहूद्यांनी धरले होते आिण त्यांच्याकडून त्याचा
घात होणार होता, इतक्यात हा रोमी आहे असे कळाल्यावरून मी िशपाई
घेऊन जाऊन त्यास सोडवले. 28आिण ह्याच्यावर आरोप आणण्याचे
काय कारण होते हे समजून घेण्याच्या इच्छेने त्यास त्यांच्या न्यायसभेत
खाली नेले. 29 तेव्हा त्यांच्या िनयमशास्त्रातील वादग्रस्त गोष्टींसंबधंी
त्याच्यावर काही ठपका आणला होता, परतंु मरणाची िंकवा बधंनाची
िशक्षा देण्याजोगा आरोप त्याच्यावर नव्हता, असे मला िदसून आले.
30या मनुष्या िवरुद्ध कट होणार आहे अशी मला खबर लागताच मी
त्यास आपल्याकडे पाठवले आहे, वादींनाही आपल्यासमोर खटला
चालवण्यास सांिगतले आहे, सुखरूप असावे.”

31 िशपायांनी हुकुमाप्रमाणे पौलाला रात्री अिंतपित्रसास नेले. 32आिण
दसुऱ्या िदवशी त्याच्याबरोबर जाण्यास स्वार ठेवून ते गढीत परत आले.
33 कैसरीयात गेल्यावर स्वारांनी सुभेदाराला पत्र देऊन पौलाला
त्याच्यापुढे उभे केले. 34पत्र वाचून त्याने िवचारले, हा कोणत्या प्रांताचा
आहे; तो िकलीकीयाचा आहे समजल्यावर, 35 त्याने म्हटले, “तुझे वादी
आले म्हणजे मी तुझे म्हणणे ऐकेन.” आिण ‘त्याला हेरोदाच्या
राजवाड्यात ठेवावे’ असा त्याने हुकुम सोडला.

पाच िदवसानतंर महायाजक हनन्या, काही वडील आिण
िततर् ुल्ल नावाचा कोणीएक वकील हे खाली आले; आिण
त्यांनी सुभेदारापुढे पौलािवरुद्ध िफयार्द केली.

2 जेव्हा पौल शासकासमोर उभा रािहला तेव्हा िततर् ुल्ल त्याच्यावर
दोषारोप ठेवून म्हणाला, “फेिलक्स महाराज, आपल्यामुळे आम्हास फार
शांतता िमळाली आहे आिण आपल्या दरूदशीर्पणामुळे या राष्ट्र ात
सुधारणा होत आहेत. 3 म्हणून त्यांचे आम्ही पूणर् कृतज्ञतेने, सवर् प्रकारे
व सवर्त्र स्वागत करतो. 4तरी आपला अिधक वेळ न घेता मी िवनतंी
करतो की, मेहरबानी करून आमचे थोडक्यात ऐकावे. 5हा मनुष्य

म्हणजे एक िपडा आहे असे आम्हास आढळून आले आहे आिण
जगातल्या सवर् यहूदी लोकात हा बडं उठवणारा असून नासोरी पथंाचा
पुढारी आहे. 6ह्याने परमेश्वराचे भवनही िवटाळण्याचा प्रयत्न केला;
त्यास आम्ही धरले; व आमच्या िनयमाशास्त्राप्रमाणे याचा न्याय
करण्यास आम्ही पाहत होतो. 7पण लुिसया सरदाराने येऊन मोठ्या
जबरदस्तीने ह्याला आमच्या हातातून काढून नेले. 8आिण याची
चौकशी आपण कराल तर ज्या गोष्टींचा दोषारोप आम्ही त्याच्यावर
करतो त्या सवार्ंिवषयी त्याच्याकडूनच आपणाला समजेल.”

9 तेव्हा या सवर् गोष्टी अशाच आहेत, असे म्हणून दसुऱ्या यहूद्यांनी िह
दजुोरा िदला. 10मग सुभेदाराने बोलण्यास खणुिवल्यावर पौलाने उत्तर
िदले, “आपण पुष्कळ वषार्पासून या लोकांचे न्यायाधीश आहात हे मला
ठाऊक आहे, म्हणून मी आपल्यासंबधंीच्या गोष्टीचे संतोषाने समथर्न
करतो. 11आपल्याला पूणर्पणे कळून येईल की, मला यरुशलेम शहरात
उपासना करायला जाऊन अजून बारापेक्षा अिधक िदवस झाले नाहीत.
12आिण परमेश्वराच्या भवनात, सभास्थानात िंकवा नगरात कोणाबरोबर
वादिववाद करतांना िंकवा बडंाळी माजवतांना मी त्यांना आढळलो नाही.
13ज्या गोष्टींचा दोषारोप ते माझ्यावर आता करत आहेत, त्या गोष्टी
त्यांना आपणापुढे शाबीत करता येत नाहीत. 14तरी मी आपणाजवळ
इतके कबूल करतो की, ज्या मागार्ला ते पाखडं म्हणतात त्या मागार्प्रमाणे
जे जे िनयमशास्त्रानुसार आहे व जे जे संदेष्ट्यांच्या लेखांत आहे त्या
सवार्ंवर िवश्वास ठेवून मी पूवर्जांच्या देवाची सेवा करतो. 15आिण
नीितमानांचे व अनीितमानांचे पुनरुत्थान होईल, अशी जी आशा धरतात
तीच आशा मी देवाकडे पाहून धरतो. 16ह्यामुळे देवासंबधंाने व
मनुष्यांसंबधंाने माझा िववेकभाव सतत शुद्ध राखण्याचा मी यत्न करत
असतो. 17मी पुष्कळ वषार्ंनी आपल्या लोकांस दानधमर् करण्यास व
यज्ञापर्णे वाहण्यास आलो. 18शुद्धीकरणाच्या िवधीत मी व्रतस्थ असा
परमेश्वराच्या भवनात आढळलो, माझ्याबरोबर लोकांचा घोळका नव्हता
िंकवा दगंा होत नव्हता; पण तेथे आिशया प्रांतातले िकत्येक यहूदी होते.
19 त्यांचे माझ्यािवरूद्ध काही असते तर त्यांनी आपणा पूढे येऊन
माझ्यावर दोषारोप करायचा होता. 20 िंकवा मी न्यायसभेपूढे उभा
राहीलो असता माझा कोणता अपराध ह्यांना िदसून आला ते ह्यांनी तरी
सांगावे; 21ह्यांच्यामध्ये उभे राहून, मरण पावलेल्यांचा पुनरुत्थानािवषयी
माझा न्याय आज तुमच्यापुढे होत आहे, हे शब्द मी मोठ्याने बोललो, हा
एवढा उद्गार अपराध असला तर असेल.”

फफेेिलक्सिलक्स खटल्याचखटल्याचेे कामकाम तहकतहकूूबब करतोकरतो

22 फेिलक्सास त्या मागार्ची चांगली माहीती असल्यामुळे त्याने खटला
तहकूब करून म्हटले, “लुसीयाचा सरदार येईल तेव्हा तुमच्या
प्रकरणाचा िनकाल करीन.” 23आिण त्याने शतािधपतीला हुकुम केला
की, ह्याला पहाऱ्यात ठेवावे; तरी ह्याला मोकळीक असावी आिण ह्याच्या
स्वकीयांना याची सेवा करण्यास मनाई नसावी.

24मग काही िदवसानतंर फेिलक्स आपली यहूदी पत्नी द्रुिसल्ला
िहच्यासह आला व त्याने पौलाला बोलावून िख्रस्त येशूवरील
िवश्वासािवषयी त्याच्यापासून ऐकून घेतले. 25 तेव्हा नीितमत्त्व,
इिंद्रयदमन व पुढे होणारा न्याय ह्यांिवषयी तो भाषण करत असता,
फेिलक्साने भयभीत होऊन म्हटले, “आता जा, संधी सापडली म्हणजे
तुला बोलावीन.” 26आणखी आपणास पौलाकडून पसेै िमळतील अशी
आशाही त्यास होती, म्हणून तो त्यास पुनःपुन्हा बोलावून घेवून
त्याच्याबरोबर संभाषण करत असे.

27पुढे दोन वषार्ंनतंर फेिलक्साच्या जागेवर पुक्यर् फेस्त हा आला;
तेव्हा यहूद्यांची मजीर् संपादन करण्याच्या इच्छेने फेिलक्स पौलाला
कैदेतच ठेवून गेला.

फफेेस्तासमोरस्तासमोर पौलाचीपौलाची चौकशीचौकशी

मग फेस्त सुभ्यांत आल्यावर तीन िदवसानी कैसरीयाहून वर
यरुशलेम शहरास गेला. 2 तेव्हा मुख्य याजक व यहूद्यांतील
मुख्य पुरूष ह्यांनी त्याच्याकडे पौलािवरूद्ध िफयार्द नेली.

3आिण, कृपाकरून त्यास यरुशलेम शहरात बोलावून घ्यावे, अशी
त्याच्याकडे िवनतंी केली; वाटेत दबा धरून त्याचा घात करण्याचा
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त्यांचा बेत होता. 4 फेस्ताने उत्तर, “पौल कैसरीयात कैदेत आहे; मी
स्वतः लवकरच ितकडे जाणार आहे. 5 म्हणून त्या मनुष्याचा काही
अपराध असला तर तुमच्यातील प्रमुखांनी माझ्याबरोबर येऊन
त्याच्यावर आरोप ठेवावा.”

6मग तो त्यांच्यामध्ये आठदहा िदवस राहून कैसरीयास खाली गेला
आिण दसुऱ्या िदवशी न्यायासनावर बसल्यावर त्याने पौलाला
आणण्याचा हुकूम केला. 7तो आल्यावर यरुशलेम शहराहून आलेल्या
यहूद्यांनी त्याच्याभोवती उभे राहून ज्यांचा पुरावा त्यांना देता आला नाही
असे पुष्कळ व भयकंर आरोप त्याच्यावर ठेवले. 8पौलाने प्रत्यतु्तर केले
की, “मी यहूद्यांच्या िनयमशास्त्राचा, परमेश्वराच्या भवनाचा िंकवा
कैसराचा काही अपराध केला नाही.” 9 तेव्हा यहूद्यांची मजीर् संपादन
करण्याच्या इच्छेने फेस्त पौलाला म्हणाला, “यरुशलेम शहरात जाऊन
तेथे माझ्यापुढे या गोष्टीिवषयी तुझा न्याय व्हावा अशी तुझी इच्छा आहे
काय?” 10 तेव्हा पौलाने म्हटले, “कैसराच्या न्यायासनापुढे मी उभा
आहे; येथेच माझा न्याय झाला पाहीजे, मी यहूद्यांचा काही अपराध केला
नाही, हे आपणही चांगले जाणता. 11मी अपराध केला असला िंकवा
मरणास योग्य असे काही केले असले तर मी मरण्यास तयार नाही असे
नाही; परतंु त्यांनी माझ्यावर जे आरोप ठेवले आहेत त्यांतला एकही जर
खरा ठरत नाही, तर मला त्यांच्या स्वाधीन करण्याचा कोणालाही
अिधकार नाही; मी कैसराजवळ न्याय मागतो.” 12 तेव्हा फेस्ताने सभेची
मसलत घेऊन उत्तर िदले, “तू कैसराजवळ न्याय मािगतला आहेस तर
कैसरापुढे जाशील.”

अिग्रप्पाअिग्रप्पा वव बणीर्काबणीर्का

13मग काही िदवस झाल्यावर अिग्रप्पा राजा व बणीर्का ही दोघे
कैसरीयास येऊन फेस्ताला भेटली. 14 तेथे ती पुष्कळ िदवस रािहली,
तेव्हा फेस्ताने राजापुढे पौलाचे प्रकरण काढून म्हटले, “फेिलक्साने
बदंीत ठेवलेला एक मनुष्य येथे आहे. 15मी यरुशलेम शहरास गेलो होतो
तेव्हा यहूद्यांच्या मुख्य याजकांनी व वडीलांनी िफयार्द करून
त्याच्यािवरुध्द ठराव व्हावा म्हणून िवनतंी केली. 16 त्यांना मी उत्तर
िदले की, आरोपी व वादी हे समोरासमोर येऊन आरोपािवषयी प्रत्यतु्तर
देण्याची आरोपीला संधी िमळण्यापूवीर् कोणालाही िशके्षकरीता सोपवून
देण्याची रोमी लोकांची रीत नाही.” 17 म्हणून ते येथे आल्यावर काही
उशीर न करता, दसुऱ्या िदवशी न्यायासनावर बसून मी त्या मनुष्यास
आणण्याचा हुकूम केला. 18 त्याच्यावर आरोप करणार ेजेव्हा
त्याच्यािवरुध्द बोलण्यास उभे रािहले, तेव्हा माझ्या अपेके्षप्रमाणे
कसल्याही गुन्ह्याबाबत त्यांनी त्याच्यावर आरोप केले नाहीत. 19उलट
आपल्या धमार्िवषयी आिण कोणाएका मनुष्यािवषयी ज्याचे नाव येशू
आहे, त्याच्यावरून यहूदी लोकांनी त्या मनुष्याशी वाद केला, येशू हा
जरी मरण पावलेला असला, तरी पौलाचा असा दावा आहे की, येशू
िजवंत आहे. 20या प्रश्नाची चौकशी कशी करावी हे मला समजेना, तेव्हा
त्या यहूदी मनुष्यािवरुद्ध यहूदी लोकांचे जे आरोप आहेत, त्याबाबत
त्यास यरुशलेम शहरास नेऊन त्याचा न्याय केला जावा अशी त्याची
इच्छा आहे काय, असे मी त्यास िवचारले. 21सम्राटाकडून आपल्या
न्यायिनवाडा होईपयर्ंत आपण कैदेत राहू असे जेव्हा पौल म्हणाला, तेव्हा
मी आज्ञा केली की, कैसराकडे पाठिवणे शक्य होईपयर्ंत त्यास तुरंुगातच
ठेवावे. 22यावर अिग्रप्पा फेस्ताला म्हणाला, “मला स्वतःला या
मनुष्याचे म्हणणे ऐकावेसे वाटते,” फेस्ताने त्यास उत्तर िदले, “उद्या,”
त्याचे म्हणणे, “तुम्ही ऐकू शकाल.”

23 म्हणून दसुऱ्या िदवशी अिग्रप्पा आिण बणीर्का मोठ्या थाटामाटात
आले व लष्करी सरदार व शहरातील मुख्य नागिरकांसह दरबारात प्रवेश
केला, तेव्हा फेस्ताच्या आजे्ञनुसार पौलाला तेथे आणण्यात आले.
24मग फेस्त म्हणाला, “राजे अिग्रप्पा महाराज आिण आमच्याबरोबर
येथे उपिस्थत असलेले सवर्जण, या मनुष्यास पाहा! याच्याच िवषयी
यरुशलेम व कैसिरया येथील सवर् यहूदी लोकांनी माझ्याकडे अजर्
िदलेला आहे, याला िजवंत राहू देऊ नये, असा आकांत ते करतात.
25परतंु 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 त्यास

कैसरासमोर न्यायासाठी पाठिवण्याचे ठरवले आहे. 26परतंु सम्राटाला
याच्यािवषयी िनिशचत असे कळवावे, असे माझ्याकडे 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.”

अिग्रप्पापुढअिग्रप्पापुढेे पौलानपौलानेे ककेेललेेललेे भाषणभाषण

अिग्रप्पा पौलाला म्हणाला, “तुला तुझी बाजू मांडायला
परवानगी आहे.” यावर पौलाने आपला हात उंच करून
आपल्या बचावाचे भाषण सुरू केले. 2अिग्रप्पा महाराज, मी

स्वतःला धन्य समजतो कारण यहूद्यांनी आपल्यासमोर माझ्यािवरुद्ध
केलेल्या आरोपांचा बचाव करण्याची संधी आज िमळाली. 3 िवशेषत,
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 िवनतंी करतो.

4मी माझे जीवन तरुणपणापासून माझ्या प्रांतात व यरुशलेम शहरात
कशा रीितने जगत आलो हे सवर् यहूदी लोकांस चांगले माहीत आहे. 5 ते
मला बऱ्याच काळापासून ओळखतात आिण त्यांची इच्छा असेल तर मी
एक परूशी म्हणजे आमच्या यहूदी धमार्च्या एका कट्टर गटाचा सभासद
या नात्याने कसा जगत आलो यािवषयी ते साक्ष देऊ शकतील. 6आता
देवाने आमच्या पुवर्जांना जे वचन िदले त्याची आशा धरल्याबद्दल माझा
न्याय होण्याकरता मी उभा आहे; 7 ते वचन प्राप्त होण्याची आशा
बाळगून आमचे बारा वंश देवाची सेवा रात्रंिदवस एकाग्रतेने करीत आहेत,
महाराज, तीच आशा बाळगल्याबद्दल माझ्यावर यहूद्यांनी आरोप ठेवला
आहे. 8 देव मरण पावलेल्यांना परत उठिवतो, असे तुमच्यापकैी
िकत्येकांना िवश्वास ठेवण्यास अयोग्य का वाटावे. 9नासरथेच्या येशूच्या
नावािवरुद्ध जे जे काही करता येईल ते ते मी करावे असे मलादेखील
वाटत होते. 10आिण नक्की हेच मी यरुशलेम शहरात 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. 11अनेक 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 करण्याकरता इतर शहरांमध्ये देखील जात
असे.

12 एकदा िदिमष्क शहराला जाण्यासाठी मुख्य याजकांनी मला
अिधकार व परवानगी िदली तेव्हा महाराज. 13वाटेत भर दपुारच्या वेळी
मी माझ्या व माझ्यासमवेत असणाऱ्यांच्या भोवती स्वगीर्य प्रकाश
फाकलेला पािहला, तो प्रकाश सूयार्पेक्षाही जास्त प्रखर होता. 14आम्ही
सवर् खाली जिमनीवर पडलो आिण इब्री भाषेत माझ्याशी बोलताना एक
वाणी मी ऐकली, ती वाणी म्हणाली, “शौला, शौला, माझा छळ तू का
करतोस? अणकुचीदार काठीवर लाथ मारणे तुला हािनकारक आहे.”
15आिण मी म्हणालो, ‘प्रभू, तू कोण आहेस?’ प्रभूने उत्तर िदले, मी येशू
आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस. 16पण 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.
17या लोकांपासून व परराष्ट्र ीयांपासून मी तुझे रक्षण करीन. 18मी तुला
त्यांच्याकडे पाठवतो, ह्यासाठी की, त्यांनी अधंारांतून िनघून उजेडाकडे
व सतैानाच्या अिधकारातून देवाकडे वळावे, म्हणून तू त्यांचे डोळे
उघडावे आिण त्यांना पापाची क्षमा व्हावी व माझ्यावरील िवश्वासाने
पिवत्र झालेल्या लोकांमध्ये वतन िमळावे.

19यासाठी, अिग्रप्पा महाराज मला जो स्वगीर्य दृष्टांत झाला, त्याचा
मी आज्ञाभगं केला नाही. 20उलट पिहल्यांदा िदिमष्कातील आिण नतंर
यरुशलेम शहरातील, यहूदीया प्रांतातील सवर् आिण परराष्ट्र ीय
लोकांससुद्धा प्रभूच्या वचनाची साक्ष िदली, त्यांनी पश्चात्ताप करावा,
देवाकडे वळावे आिण पश्चात्तापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी
त्यांना सांिगतले. 21या कारणांमुळे मी परमेश्वराच्या भवनात असताना
काही यहूदी लोकांनी मला धरले आिण िजवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
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22परतंु देवाने मला मदत केली म्हणून मी आज येथे उभा राहून
समाजातील लहानथोरांना साक्ष देत आहे, जे काही पुढे होणार होते,
त्यािवषयी संदेष्ट्यांनी व मोशेने जे सांिगतले त्यापेक्षा दसुर ेमी सांगत
नाही. 23 त्यानुसार देवाचा अिभिषक्त जो िख्रस्त (मसीहा) तो दःुखसहन
करील आिण मरण पावलेल्यातून उठिवला जाणाऱ्यांत तो पािहला
असेल, यहूदी लोकांस तसेच परराष्ट्र ीयांनाही देव प्रकाशाची घोषणा
करील.

24पौल आपल्या बचावासंबधंी बोलत असताना फेस्त त्यास मोठ्याने
म्हणाला, “पौला, तू वेडा आहेस, जास्त ज्ञानामुळे तुला वेड लागले
आहे.” 25पौलाने 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. 27अिग्रप्पा महाराज,
संदेष्ट्यानी जे िलिहले त्यावर तुमचा िवश्वास आहे काय? तुमचा त्यावर
िवश्वास आहे.” हे मला नक्की माहीत आहे. 28यावर अिग्रप्पा म्हणाला,
“एवढ्या थोड्या वेळात िख्रस्ती होण्यासाठी तू माझे मन वळवू शकशील
असे तुला वाटते काय?” 29पौलाने 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 िवनतंी आहे.”

30यानतंर 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.” 32अिग्रप्पा फेस्ताला
म्हणाला, “या मनुष्याने कैसराकडे न्याय मािगतला नसता, तर त्यास
सोडून देता आले असते.”

पौलाचापौलाचा रोमपयरोमपयर्ंर्ंतचातचा जलप्रवासजलप्रवास क्रकेे्रतापयतापयर्ंर्ंतत

जेव्हा आम्ही समुद्रमागेर् इटलीला जाण्याचे ठरवले तेव्हा पौल
व इतर काही कैद्यांना यलु्य नावाच्या शतािधपतीच्या हाती
सोपिवण्यात आले, यलु्य हा अगस्तस सेनेचा एक अिधकारी

होता. 2अद्रमुित्तय येथील एका जहाजातून आम्ही जाणार होतो, हे
जहाज आिशयाच्या िकनाऱ्यावरील बदंर ेघेत पुढे जाणार होते, आम्ही या
जहाजातून प्रवासास िनघालो, तेव्हा मासेदोिनयातील थेस्सलनीका येथे
राहणारा अिरस्ताखर् आमच्याबरोबर होता. 3दसुऱ्या िदवशी आम्ही
िसदोन नगराला पोहचलो, यलु्य पौलाशी फार चांगला वागला, पौलाच्या
िमत्रांना 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
पफुंिलया प्रांताजवळच्या समुद्राला पार करून लुक्या प्रांतातील मुयार्
बदंरात पोहचलो. 6 तेथे शतािधपतीला इटलीला जाणारे
आलेक्सांद्रीयाचे एक जहाज आढळले, त्याने आम्हास त्या जहजात
बसिवले. 7आम्ही बरचे िदवस हळूहळू प्रवास करीत होतो, किनदा
शहरापयर्ंत येण्यासाठी आम्हास फार कष्ट पडले कारण वारा तोंडचा
होता, आम्हास पुढे जाता येईना, म्हणून आम्ही के्रताच्या दिक्षणेकडून
सलमोन शहराच्याच्या समोरच्या बाजूस गेलो. 8यापुढे आमचे जहाज
के्रत बेटाच्या िकनाऱ्याने मोठ्या अडचणीतून सुरिक्षत बदंर येथे
पोहोचले, तेथे जवळच लसया नगर होते.

िमिलतापयिमिलतापयर्ंर्ंतत तुफानतुफान वव नौकाभनौकाभंगंग

9बराच 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 म्हणाला,
10 “पुरुषांनो, मला वाटते, आपल्या प्रवासात जहाजातील मालाला
आिण जहाजालाच नव्हे तर आपल्या जीवालाही धोका होईल.” 11परतंु
पौलाच्या मताशी जहाजाचा कप्तान व मालक सहमत झाले नाहीत, उलट

जहाजाच्या कप्तानाच्या व मालकाच्या बोलण्यावरच शतािधपतीचा
जास्त िवश्वास होता. 12परतंु हे सुरिक्षत म्हटंलेले बदंर ि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.

13 तेव्हा दिक्षणेकडून मदं वार ेवाहू लागले, तेव्हा ते नांगर उचलून
के्रताच्या िकनाऱ्यािकनाऱ्याने तारू हाकारीत जाऊ लागले,
जहाजावरच्या लोकांस वाटू लागले की, अशाच प्रकारचे वार ेआम्हास
पािहजे होते व तसेच ते वाहत आहे. 14परतंु लवकरच के्रत बेटावरून
‘ईशान्येचे’ म्हटंलेले वादळी वार ेवाहू लागले. 15आिण जहाज वादळी
वाऱ्यात सापडले व त्यास पुढे जाता येईना, तेव्हा पुढे जाण्याचा प्रयत्न
सोडून आम्ही वाऱ्याने जहाज भरकटू िदले. 16मग कौदा नावाच्या
लहानशा बेटाच्या िकनाऱ्यािकनाऱ्याने आम्ही जाऊ लागलो, मग थोड्या
खटपटीनतंर जीवन रक्षक होडीवर उचलून घेतली. 17जीवन 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. 18जोरदार
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. 20बरचे िदवस आम्हास सूयर् िंकवा तार ेिदसले
नाहीत, वादळ फारच भयकंर होते, आम्ही आमच्या तरण्याची सवर् आशा
सोडून िदली, आम्ही मरणार असे आम्हास वाटू लागले. 21बराच
काळपयर्ंत लोकांस उपवास घडल्यावर, मग पौल त्याच्यासमोर उभा
रािहला आिण म्हणाला, “गुहस्थांनो, के्रतावरून मुक्काम हलवू नका, हा
माझा सल्ला तुम्ही ऐकायला पािहजे होता, म्हणजे हा त्रास व ही हानी
तुम्हास टाळता आली असती.” 22पण आता तुम्ही धीर धरावा अशी
माझी िवनतंी आहे, कारण तुमच्यापकैी एकाच्याही जीवाला धोका
पोहोंचणार नाही, आपले जहाज मात्र गमवावे लागेल. 23मी ज्या देवाचा
सेवक आहे आिण ज्याची उपासना मी करतो, त्याचा दतू काल रात्री
माझ्या बाजूला उभा राहीला. 24आिण तो दतू म्हणाला, “पौला िभऊ
नको! तुला कैसरापुढे उभे रािहलेच पािहजे, तुझ्याबरोबर प्रवास करणारे
सवर् लोक देवाने त्याच्या दयेने तुला िदले आहेत. 25 तेव्हा गृहस्थांनो,
तुम्ही सवर् धीर धरा! कारण मला जसे देवाने सांिगतले, अगदी तसे होणार
असा मला िवश्वास आहे. 26परतंु आपणास एखाद्या बेटावर उतरून
थांबावे लागले.”

27चौदाव्या रात्री आमचे जहाज अिद्रया समुद्रातून चालले होते, तेव्हा
खलाशांनी जहाज एखाद्या भूमीजवळ पोहोचले असावे असा अदंाज
केला. 28 त्यांनी पाण्याची खोली मोजली तेव्हा ती चाळीस मीटर भरली,
आणखी काही वेळाने त्यांनी परत एकदा समुद्राची खोली मोजली तेव्हा
ती तीस मीटर भरली. 29ओबडधोबड खडकाळ जागेवर आपले जहाज
आदळेल अशी भीती वाटल्याने त्यांनी चार नांगर जहाजाच्या मागील
बाजूने टाकले आिण िदवस उजाडण्याची प्राथर्ना करीत वाट पाहू लागले.
30खलाशांनी जहाजातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी
जहाजाच्या पुढील भागातून नांगर टाकल्याचे भासवून जीवन रक्षक
होड्या समुद्रात टाकल्या. 31परतंु पौल शतािधपतीला व इतर
िशपायांना म्हणाला, “जर हे लोक जहाजात राहणार नाहीत, तर तुम्ही
वाचणार नाही.” 32यावर िशपायांनी जीवन रक्षक होड्यांचे दोर कापून
टाकले आिण त्याखाली पाण्यात पडू िदल्या.

33पहाट 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. 34तुम्ही थोडे तरी खा, कारण तुमचा िटकाव लागण्यासाठी तुम्ही
खाणे जरुरीचे आहे, तुम्ही खावे अशी मी तुम्हास िवनतंी करतो,
तुमच्यापकैी कोणाच्या केसासही धक्का लागणार नाही.” 35असे
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. 37आम्ही सवर् िमळून जहाजात दोनशे शहात्तर
लोक होतो. 38 त्या सवार्ंनी पुरसेे खाल्ल्या प्याल्यानतंर धान्य समुद्रात
टाकून िदले आिण जहाजातील भार कमी केला.
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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 ठरवले.
40 म्हणून त्यांनी नांगर कापले आिण समुद्रात पडू िदले, त्याचबरोबर
सुकाणूचं्या दोऱ्या एकत्र केल्या, नतंर त्यांनी जहाजाच्या पुढच्या भागाचे
शीड वारा भरावे म्हणून उभे केले आिण जहाज िकनाऱ्याला आणले.
41परतंु 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 ठरवले, यासाठी की त्यांच्यातील कोणी
पोहोत जाऊन पळू नये. 43परतंु शतािधपतीला 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. 44बाकीच्या लोकांनी फळ्यांच्या अगर
जहाजाच्या तुटलेल्या लाकडांच्या आधार ेभूमी गाठावी असे सांिगतले,
अशा रीतीने जहाजातील सवर्जण सुखरुपपणे भूमीवर पोहोचले.

िमिलतािमिलता ययेेथथेे पौलपौल

जेव्हा आमचे पाय सुखरुपपणे तेथील जमीनीला लागले,
तेव्हा आम्हास कळले की, त्या बेटाचे नाव िमिलता असे
आहे. 2 तेथील रिहवाश्यांनी आम्हास अितशय ममतेने

वागिवले, त्यांनी एक शेकोटी पेटिवली आिण आमचे स्वागत केले, कारण
पाऊस पडू लागाला होता व थडंीही होती. 3पौलाने काटक्या गोळा
केल्या आिण ते त्या शेकोटीत टाकू लागला, उष्णतेमुळे तेथून एक साप
िनघाला आिण त्याने पौलाच्या हाताला िवळखा घातला. 4 ते पाहून
तेथील रिहवाशी एकमेकांना म्हणू लागले, “हा मनुष्य खनुी असला
पािहजे, समुद्रातून जरी हा वाचला असला तरी न्यायदेवताही याला जगू
देत नाही.” 5परतंु पौलाने तो प्राणी शेकोटीत झटकून टाकला आिण
पौलाला काही अपाय झाला नाही. 6 त्या बेटावरील लोकांस पौलाचे अगं
सुजून येईल िंकवा पौल एकाएकी मरून 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. 8पुब्ल्याचे
वडील तापाने व पोट खराब असल्यामुळे आजारी होते, त्यामुळे
अथंरुणाला िखळून होते, पौल त्या आजारी व्यािक्तला भेटायला गेला
प्राथर्ना करून पौलाने आपला हात त्याच्यावर ठेवला आिण त्या
मनुष्यास बर ेकेले. 9 हे घडलेले पािहल्यावर त्या बेटावरील इतर
आजारी लोक पौलाकडे आले आिण बर ेझाले. 10 त्यांनी आम्हास
सन्मानपूवर्क पुष्कळ वस्तू भेटीदाखल िदल्या आिण जेव्हा आम्ही परत
प्रवासास िनघालो तेव्हा आम्हास लागणाऱ्या अनेक गोष्टी पुरिवल्या.

रोमचारोमचा प्रवासप्रवास पुढपुढेे सुरूसुरू
11आम्ही तेथे िहवाळ्यात रािहल्यावर आलेक्सांद्रा शहरातील एका

जहाजातून पुढील प्रवासास िनघालो, ते जहाज त्या बेटावर िहवाळाभर
मुक्कामाला होते, त्या जहाजाच्या समोरील बाजूस जुळ्या भावाचे िचन्ह
होते. 12मग आम्ही सुराकूस येथे जाऊन पोहचलो आिण तेथे तीन
िदवस रािहलो. 13 तेथून िशडे उभारून आम्ही िनघालो आिण रिेगयोन
नगराला गेलो, तेथे एक िदवस मुक्काम केला, नतंर दिक्षणेकडील वारा
सुटल्यावर दसुऱ्या िदवशी पुत्यलुास गेलो. 14 त्या शहरात आम्हास
काही बधंुजन भेटले, त्यांच्या सांगण्यावरून आम्ही तेथे सात िदवस
रािहलो, मग आम्ही रोम येथे जाऊन पोहचलो. 15 तेथील बधंूनी

आमच्याबद्दलची वातार् ऐकली होती, ते आमच्या भेटीसाठी अिप्पयाच्या
बाजारपेठेपयर्ंत आिण तीन धमर्शाळेपयर्ंत आले, पौलाची त्यांची भेट
झाल्यावर त्याने देवाचे उपकार मानले व त्यास धीर आला. 16आम्ही
रोम येथे पोहोंचल्यावर पौलाला एकटे राहायला परवानगी िमळाली, परतंु
त्याच्यावर देखरखे करण्यासाठी एक िशपाई ठेवण्यात आला.

पौलपौल रोममधीलरोममधील यहयहूूद्यांच्याद्यांच्या भभेेटीटी घघेेतोतो
17तीन िदवसानतंर पौलाने सवर् यहूदी पुढाऱ्यांना एकत्र बोलावले,

जेव्हा सवर्जण 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. 19परतंु 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. 20या कारणासाठी तुम्हास
भेटण्याची आिण तुमच्याशी बोलण्याची मी इच्छा दाखिवली, कारण
इस्राएलाच्या आशेच्या िनष्ठेमुळेच मी या साखळ्यांनी जखडलो गेलो
आहे.” 21यहूदी पुढारी पौलाला म्हणाले, “आम्हास तुमच्याबाबत
यहूदीयाहून कसलेही पत्र आलेले नाही, अगर ितकडून येणाऱ्या
बधंुजनांपकैी एकाही भावाने तुमच्यािवषयी वाईट कळिवले अथवा
बोललेले नाही.” 22परतंु तुमची मते काय आहेत हे समजून घेण्याची
आमची इच्छा आहे, कारण या गटािवरुद्ध (िख्रस्ती गटािवरुद्ध)
सगळीकडे लोक बोलतात हे आम्हास माहीत आहे.

23 तेव्हा (रोम शहरातील) यहूदी लोकांनी एक बठैकीचा िदवस
ठरवला, जेथे पौल राहत होता, तेथे ते मोठ्या संख्येने जमा झाले, तेव्हा
पौलाने त्यांना समजावून सांिगतले आिण देवाच्या राज्यािवषयी आपली
साक्ष िदली, मोशेच्या िनयमशास्त्रापासून आिण संदेष्ट्यांच्यापासून फोड
करून येशूिवषयी त्यांची खात्री पटिवण्याचा प्रयत्न केला, हे तो (पौल)
सकाळपासून संध्याकाळपयर्ंत करीत होता. 24 त्याने फोड करून
सांिगतलेल्या गोष्टीिवषयी काही जणांची खात्री पटली, तर काहींनी तो
बोलत असलेल्या गोष्टीवर िवश्वास ठेवला नाही. 25पौल पुढील एक गोष्ट
बोलला, त्यावरून मतभेद होऊन त्यांच्यापकैी काहीजण उठले आिण
तेथून जाऊ लागले, पौल म्हणाला, “यशया संदेष्टयांच्या द्वार ेपिवत्र
आत्मा आपल्या वाडविडलांशी जे बोलला, ते खरोखरच िकती खरे
आहे! यशया म्हणाला होता.”

26या लोकांकडे (यहूदी) तुम्ही जा आिण त्यांना सांगाः तुम्ही ऐकाल
तर खरपेण तुम्हास समजणार नाही, तुम्ही पहाल तुम्हास िदसेल पण
तुम्ही काय पाहात ते तुम्हास कळणार नाही.

27कारण या लोकांचे अतंःकरण जड 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 वळले असते आिण मी त्यांना बर ेकेले असते.
28 म्हणून देवाचे हे तारण परराष्ट्र ीयांकडे लोकांकडे पाठिवण्यात आले
आहे, हे तुम्हा यहूदी लोकांस कळावे, ते ऐकतील. 29तो असे
बोलल्यावर यहूदी आपल्यामध्ये फार िववाद करीत िनघाले.

समाप्तीसमाप्ती

30पूणर् दोन वषेर् तो त्याच्या भाड्याच्या घरात रािहला, जे त्यास
भेटायला येत, त्यांचे तो स्वागत करी. 31 त्याने देवाच्या राज्यािवषयी
प्रचार केला, त्याने प्रभू येशूिवषयी िशक्षण िदले, तो हे काम फार धयैार्ने
करीत असे आिण कोणीही त्यास बोलण्यात अडवू शकले नाही.

प्रेिषतांची कृत्ये 27:39 568 प्रेिषतांची कृत्ये 28:31



1

2

रोमकरांसरोमकरांस पत्रपत्र

अिभनअिभनंदंनदन

प्रेिषत होण्यास बोलावलेला, येशू िख्रस्ताचा दास, देवाच्या
सुवातेर्साठी वेगळा केलेला, पौल ह्याजकडून; 2 देवाने
सुवातेर्िवषयी आपल्या संदेष्ट्यांद्वार ेपिवत्र शास्त्रलेखात

अगोदरच अिभवचन िदले होते; 3ती सुवातार् त्याचा पुत्र येशू आपला प्रभू
ह्याच्यािवषयी आहे, जो देहासंबधंाने दािवदाच्या वंशात जन्मास आला.
4व पिवत्रतेच्या आत्म्याच्या दृष्टी प्रमाणे मरण पावलेल्यातून पुन्हा
उठण्याने तो सामथ्यार्ने देवाचा पुत्र ठरवला गेला; तो येशू िख्रस्त आपला
प्रभू आहे. 5 त्याच्याद्वार ेआम्हास कृपा व प्रेिषतपण ही िमळाली आहेत,
ह्यासाठी की सवर् राष्ट्र ांत त्याच्या नावाकरता िवश्वासाचे आज्ञापालन केले
जावे.

6 त्यांपकैी तुम्हीही येशू िख्रस्ताचे होण्यास बोलावलेले आहात.
7 रोममधील तुम्हा सवार्ंस, देवाच्या िप्रयांस, पिवत्रजन होण्यास
बोलावलेल्यांस देव आपला िपता व आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्यांजकडून
तुम्हास कृपा व शांती िमळत राहो.

रोमरोम शहरालाशहराला भभेेटट ददेेण्याचाण्याचा पौलाचापौलाचा बबेेतत
8मी तुमच्यातल्या सवार्ंसाठी प्रथम येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेमाझ्या देवाचे

उपकार मानतो कारण तुमचा िवश्वास जगजाहीर होत आहे. 9मी
ज्याच्या पुत्राच्या सुवातेर्त माझ्या आत्म्याने ज्याची सेवा करीत आहे, तो
देव माझा साक्षी आहे की, मी िनरतंर माझ्या प्राथर्नेत तुमची आठवण
करतो; 10आिण अशी िवनवणी करतो की, आता शेवटी शक्यतो
देवाच्या इच्छेने तुमच्याकडे माझे येणे व्हावे म्हणून माझा मागर् मोकळा
व्हावा. 11कारण तुम्ही िस्थर व्हावे म्हणून तुम्हास काही आित्मक
कृपादान दयावे ह्यासाठी मी तुम्हास भेटण्यास उत्कंिठत आहे;
12 म्हणजे आपल्या एकमेकांना तुमच्या व माझ्या, िवश्वासाने, मला
तुमच्याबरोबर उत्तेजन िमळावे. 13बधंंूनो, मला जसे इतर परराष्ट्र ीयात
फळ िमळाले, तसेच तुमच्यात काही फळ िमळावे म्हणून, मी तुमच्याकडे
यावे असे पुष्कळदा योजले होते, पण आतापयर्ंत अडथळे आले,
ह्यािवषयी तुम्ही अज्ञानी असावे अशी माझी इच्छा नाही. 14मी ग्रीक व
बबर्र, ज्ञानी व अज्ञानी, ह्यांचा देणेकरी आहे. 15 म्हणून मी माझ्याकडून
रोममधील तुम्हासही सुवातार् सांगण्यास उत्सुक आहे.

सुवातसुवातेर्ेर्चचेे स्वरूपस्वरूप

16कारण मला सुवातेर्ची लाज वाटत नाही कारण िवश्वास ठेवणार्या
प्रत्येकाला तारणासाठी, ती देवाचे सामथ्यर् आहे; प्रथम यहूद्याला आिण
ग्रीकालाही. 17कारण ितच्या द्वार ेदेवाचे नीितमत्त्व िवश्वासाने
िवश्वासासाठी प्रकट होते कारण असा शास्त्रलेख आहे की, “नीितमान
िवश्वासाने जगेल.”

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयांचीीयांची ददुषु्टाईष्टाई
18वास्तिवक जी माणसे अभक्ती, सत्य दाबतात अशा लोकांच्या

अनीतीवर देवाचा क्रोध स्वगार्तून प्रकट होतो. 19कारण देवािवषयी प्राप्त
होणार ेज्ञान त्यांच्यात िदसून येते; कारण देवाने स्वतः त्यांना ते प्रकट
केले आहे.

20कारण जगाच्या उत्पत्तीपासून करण्यात आलेल्या गोष्टींवरून त्याचे
सवर्काळचे सामथ्यर् व देवपण या त्याच्या अदृश्य गोष्टी समजत
असल्याने स्पष्ट िदसतात, म्हणून त्यांना काही सबब नाही. 21कारण

त्यांनी देवाला ओळखले असता त्यांनी त्याचे देव म्हणून गौरव केले नाही
िंकवा उपकार मानले नाहीत. पण ते स्वतःच्या कल्पनांत िवचारहीन
झाले आिण त्यांचे िनबर् ुद्ध मन अधंकारमय झाले. 22स्वतःला ज्ञानी
म्हणता म्हणता ते मूखर् बनले. 23आिण अिवनाशी देवाच्या गौरवाऐवजी
त्यांनी नाशवंत मनुष्य, तसेच पक्षी आिण चतुष्पाद पशू व सरपटणारे
प्राणी ह्यांच्या स्वरूपाची प्रितमा केली.

24 म्हणून त्यांना आपल्या शरीराचा त्यांचा त्यांच्यातच दरुुपयोग
करण्यास देवानेदेखील त्यांना त्यांच्या अतंःकरणातील वासनांद्वारे
अमगंळपणाच्या स्वाधीन केले. 25 त्यांनी देवाच्या सत्याच्या ऐवजी
असत्य घेतले आिण िनमार्णकत्यार्च्या जागी िनिर्मतीची उपासना व सेवा
केली. तो िनमार्णकतार् तर यगुानुयगु धन्यवािदत देव आहे. आमेन.

26या कारणामुळे देवाने त्यांना दवुार्सनांच्या स्वाधीन केले; कारण
त्यांच्या िस्त्रयांनीही आपला नसैिर्गक उपभोग सोडून अनसैिर्गक प्रकार
स्वीकारले; 27आिण तसेच पुरुषांनीही िस्त्रयांचा नसैिर्गक उपभोग सोडून
ते आपल्या वासनांत एकमेकांिवषयी कामसंतप्त होऊन पुरुषांनी पुरुषांशी
अयोग्य कमर् केले आिण त्यांनी आपल्या संभ्रमाचे योग्य प्रितफळ
आपल्याठायी भोगले.

28आिण त्यांना देवाला स्मरणात ठेवणेही न आवडल्यामुळे देवाने
त्यांना अनुिचत गोष्टी करीत राहण्यास िवपरीत मनाच्या स्वाधीन केले.
29 ते सवर् प्रकारच्या अनीतीने, दषु्टतेने, लोभाने आिण कुवृत्तीने भरलेले
असून मत्सर, खून, कलह, कपट, दषु्ट भाव, ह्यांनी पूणर् भरलेले;
कानगोष्टी करणार,े 30 िंनदक, देवद्वेष्टे, टवाळखोर, गिर्वष्ठ, प्रौढी
िमरवणार,े वाईट गोष्टी शोधून काढणार,े आई-वडीलांचा अवमान
करणार,े 31 िनबर् ुद्ध, वचनभगं करणार,े दयाहीन व िनदर्य झाले. 32आिण
या गोष्टी करणार ेमरणाच्या िशके्षस पात्र आहेत हा देवाचा न्याय त्यांना
कळत असून ते त्या करतात एवढेच केवळ नाही, पण अशा गोष्टी
करणार्यांना ते संमतीही देतात.

यहयहूूदीहीदीही दोषीदोषी आहआहेेतत

तेव्हा दसुर्याला दोष लावणार्या अर ेबधंू, तू कोणीही
असलास तरी तुला सबब नाही; कारण तू ज्या गोष्टींत
दसुर्याला दोष लावतोस त्यामध्ये तू स्वतःला दोषी ठरवतोस;

कारण दोष लावणारा तूही त्याच गोष्टी करतोस. 2पण आपल्याला
माहीत आहे की, अशा गोष्टी करणार्यांिवरुद्ध, देवाचा सत्यानुसार
न्यायिनवाडा आहे. 3तर अशा गोष्टी करणार्यांना दोष लावणार्या आिण
आपण स्वतः त्याच गोष्टी करणार्या, अर ेबधंू, तू स्वतः देवाच्या
न्यायिनवाड्यातून सुटशील असे मानतोस काय? 4 िंकवा देवाची दया
तुला पश्चात्तापाकडे घेऊन जात आहे हे न ओळखून तू त्याच्या ममतेचे,
क्षमाशीलतेचे आिण सहनशीलतेचे धन तुच्छ मानतोस काय? 5पण तू
आपल्या हटवादीपणाने व आपल्या पश्चात्तापहीन मनाने आपल्या
स्वतःसाठी देवाच्या क्रोधाच्या व यथोिचत न्यायाच्या प्रकटीकरणाच्या
िदवसासाठी क्रोध साठवून ठेवत आहेस. 6तो प्रत्येकाला ज्याच्या
त्याच्या कृत्याप्रमाणे प्रितफळ देईल. 7 म्हणजे जे धीराने सत्कमेर् करीत
राहून गौरव, सन्मान व अक्षयता ही िमळवू पाहतात त्यांना तो
सावर्कािलक जीवन देईलच; 8परतंु जे तट पाडणार ेसत्याला न मानता
अनीतीला मानतात त्यांना भयानक क्रोध व भयानक कोप. 9संकट व
के्लश हे येतील. म्हणजे दषु्कृत्य करणारा मनुष्य प्रथम यहूदी आिण मग
हेल्लेणी अशा प्रत्येकाच्या जीवावर ती येतील. 10पण प्रत्येक चांगले
करणार्या प्रथम यहूद्याला आिण मग ग्रीकास गौरव, शांती व सन्मान ही
िमळतील. 11कारण देवाजवळ पक्षपात नाही. 12कारण,
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िनयमशास्त्रािशवाय असलेल्या िजतक्यांनी पाप केले असेल ते
िनयमशास्त्रािशवाय नाश पावतील आिण िनयमशास्त्राखाली असलेल्या
िजतक्यांनी पाप केले असेल त्यांचा िनयमशास्त्रानुसार न्याय होईल.
13कारण िनयमशास्त्राचे श्रवण करणार ेदेवापुढे नीितमान आहेत असे
नाही, पण िनयमशास्त्राचे आचरण करणार ेनीितमान ठरतील. 14कारण
ज्यांना िनयमशास्त्र नाही असे परराष्ट्र ीय जेव्हा स्वभावतः
िनयमशास्त्रातील गोष्टी करतात तेव्हा त्यांना िनयमशास्त्र नाही तरी ते
स्वतः स्वतःसाठी िनयमशास्त्र होतात. 15आिण एकमेकांतील त्यांचे
िवचार जेव्हा एकमेकांवर आरोप करतात िंकवा एकमेकांचे समथर्न
करतात आिण त्यांचे िववेकही त्यांच्या जोडीला साक्ष देतात तेव्हा ते
त्यांच्या हृदयावर िलिहलेल्या िनयमशास्त्राचा पिरणाम दाखिवतात.
16 देव, माझ्या सुवातेर्प्रमाणे जेव्हा मनुष्यांच्या गुप्त गोष्टींचा िख्रस्त
येशूकडून न्याय करील त्यािदवशी हे िदसून येईल.

17आता जर तू स्वतःला यहूदी म्हणतोस, िनयमशास्त्राचा आधार
घेतोस आिण देवाचा अिभमान िमरवतोस; 18तू त्याची इच्छा जाणतोस
आिण चांगल्या गोष्टी पसंत करतोस, कारण तुला िनयमशास्त्रातून िशक्षण
िमळाले आहे; 19आिण तुझी खातरी आहे की तूच अधंळ्यांचा वाटाड्या
आहेस जे अधंारात आहेत त्यांचा प्रकाश, 20अल्पबुद्धी लोकांचे िशक्षक
आिण लहान बाळांचा गुरु आहेस; कारण तुझ्याजवळ िनयमशास्त्रात
ज्ञानाचे व सत्याचे स्वरूप आहे; 21तर मग जो तू दसुर्याला िशकवतोस
तो तू स्वतःला िशकवीत नाहीस काय? चोरी करू नये, असे जो तू
घोषणा करतोस तो तू चोरी करतो काय? 22 व्यिभचार करू नये, असे
जो तू सांगतोस तो तू व्यिभचार करतोस काय? जो तू मूतीर्ंचा िवटाळ
मानतोस तो तू देवळे लुटतोस काय? 23जो तू िनयमशास्त्राचा अिभमान
िमरवतोस तो तू िनयमशास्त्राचे उल्लंघन करून देवाचा अपमान करतोस
काय? 24कारण शास्त्रलेखात िलिहल्याप्रमाणे देवाच्या नावाची
परराष्ट्र ीयात तुझ्यामुळे िंनदा होत आहे. 25कारण जर तू िनयमशास्त्राचे
आचरण केलेस तर संुता खरोखर उपयोगी आहे; पण जर तू
िनयमशास्त्राचे उल्लंघन करतोस तर तुझी संुता झालेली असूनही ती न
झाल्यासारखीच आहे. 26 म्हणून कोणी मनुष्य जर संुता न झालेला
असूनही, िनयमशास्त्राचे िनयम पाळील तर त्याची संुता न होणे हे संुता
असे गणण्यात येणार नाही काय? 27आिण देहाने संुता न झालेला कोणी
जर िनयमशास्त्राचे पालन करीत असेल, तर ज्या तुला शास्त्रलेख व
संुतािवधी िमळाले असूनही तू िनयमशास्त्राचे उल्लंघन करतोस त्या तुझा
तो न्याय करणार नाही काय? 28कारण बाहेरून यहूदी आहे तो यहूदी
नाही िंकवा बाहेरून देहात संुता आहे ती खरोखर संुता नाही. 29कारण
जो अतंरी यहूदी आहे तो यहूदी होय आिण जी आध्याित्मक अनुसरून
आहे, शास्त्रलेखाला अनुसरून नाही, अशी जी अतंःकरणाची संुता आहे
ती संुता होय आिण त्याची प्रशसंा मनुष्याकडून नाही परतंु देवाकडून
होईल.

आक्षआकेे्षपांचपांचेे खखंडंनडन

मग यहूदी असण्यात फायदा तो काय? िंकवा संुतािवधीकडून
काय लाभ? 2सवर्बाबतीत पुष्कळच आहे. प्रथम हे की,
त्यांच्यावर देवाची वचने सोपवली होती.

3पण काहींनी िवश्वास ठेवला नाही म्हणून काय झाले? त्यांचा
अिवश्वास देवाचा िवश्वासूपणा व्यथर् करील काय? 4कधीच नाही! देव
खरा व प्रत्येक मनुष्य खोटा ठरो. शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘तुझ्या बोलण्यात तू नीितमान ठरावेस,
आिण तुझा न्याय होत असता िवजयी व्हावेस.’

5पण आमची अनीती जर देवाचे न्यायीपण स्थािपत करते तर आम्ही
काय म्हणावे? जो देव आमच्यावर आपला क्रोध आणतो तो अन्यायी
आहे काय? (मी मानवी व्यवहाराप्रमाणे बोलत आहे.) 6कधीच नाही!
असे झाले तर, देव जगाचा न्याय कसा करील? 7कारण जर माझ्या
लबाडीने देवाचा खरपेणा अिधक प्रकट होऊन त्याच्या गौरवास कारण
झाले, तर माझाही पापी म्हणून न्याय का व्हावा? 8आिण आपण चांगले
घडावे म्हणून वाईट करू या असे का म्हणून नये? आम्ही असे सांगत
असतो अशी आमची िंनदा िकत्येक लोक करत आहे, अशा लोकांची
त्यांना यथान्याय िशक्षा आहे.

मनुष्यप्राणीमनुष्यप्राणी पापीपापी आहआहेे; नीितमाननीितमान कोणीहीकोणीही नाहीनाही.
9मग काय? आपण यहूदी अिधक चांगले आहोत काय? मुळीच नाही,

कारण सगळे यहूदी व ग्रीक पापाखाली आहेत, असा आधीच आम्ही
त्यांच्यावर आरोप केला आहे. 10शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘नीितमान कोणी नाही, एकही नाही.
11ज्याला समजते असा कोणी नाही, जो झटून देवाचा शोध करतो

असा कोणी नाही,
12 ते सगळे बहकले आहेत, ते सगळे िनरुपयोगी झाले आहेत;
सत्कमर् करणारा कोणी नाही, एकही नाही.
13 त्यांचा घसा एक उघडलेले थडगे आहे.
ते आपल्या जीभांनी कपट योजतात,
त्यांच्या ओठांखाली सपार्चे िवष असते.
14 त्यांचे तोंड शापाने व कडूपणाने भरले आहे;
15 त्यांचे पाय रक्त पाडण्यास उतावळे आहेत.
16 िवध्वंस व िवपत्ती त्यांच्या मागार्त आहेत.
17शांतीचा मागर् त्यांनी ओळखला नाही.
18 त्यांच्या डोळ्यांपुढे देवाचे भय नाही.’
19आता आपण हे जाणतो की िनयमशास्त्र जे काही सांगते ते

िनयमशास्त्राधीन असलेल्यांस सांगते म्हणजे प्रत्येक तोंड बदं केले जावे
आिण सवर् जग देवासमोर अपराधी म्हणून यावे. 20कारण देवाच्या
दृष्टीपुढे िनयमशास्त्राच्या कृतींकडून कोणीही मनुष्य नीितमान ठरणार
नाही, कारण िनयमशास्त्राकडून पापाचे ज्ञान होते.

िख्रस्तावरीलिख्रस्तावरील िवश्वासाच्याद्वारिवश्वासाच्याद्वारे ेनीतीमत्वाचीनीतीमत्वाची प्राप्तीप्राप्ती

21पण िनयमशास्त्राकडून व संदेष्ट्यांकडून साक्ष िदली गेल्याप्रमाणे,
िनयमशास्त्रािशवाय देवाचे नीितमत्त्व, आता, प्रकट झाले आहे. 22पण हे
देवाचे नीितमत्त्व येशू िख्रस्तावरील िवश्वासाद्वार,े िवश्वास ठेवणार्या
सवार्ंसाठी आहे कारण तेथे कसलाही फरक नाही. 23कारण सवार्ंनी पाप
केले आहे आिण ते देवाच्या गौरवाला अतंरले आहेत; 24 देवाच्या कृपेने
िख्रस्त येशूने खडंणी भरून प्राप्त केलेल्या मुक्तीच्या द्वार ेते िवनामुल्य
नीितमान ठरतात. 25 त्याच्या रक्ताकडून िवश्वासाद्वार ेप्रायिश्चत्त होण्यास
देवाने त्यास पुढे ठेवले, कारण देवाच्या मागे झालेल्या पापांच्या क्षमेमुळे
सहनशीलपणात आिण त्याने आपले नीितमत्त्व प्रकट करावे; 26 त्याने या
आताच्या काळात आपले नीितमत्त्व प्रकट करावे, म्हणजे त्याने नीितमान
असावे आिण जो येशूवर िवश्वास ठेवतो त्यास नीितमान ठरिवणारा व्हावे.
27मग आपला अिभमान कुठे आहे? तो बाहेर ठेवला गेला. कोणत्या
िनयमामुळे? कमार्ंच्या काय? नाही, पण िवश्वासाच्या िनयमामुळे.
28 म्हणून, िनयमशास्त्राच्या कमार्ंवाचून मनुष्य िवश्वासाने नीितमान ठरतो
हे आपण पाहतो. 29 िंकवा देव केवळ यहूद्यांचा देव आहे काय?
परराष्ट्र ीयाचा नाही काय? हो, परराष्ट्र ीयांचा ही आहे. 30जर संुता
झालेल्यांस िवश्वासाने आिण संुता न झालेल्यांस िवश्वासाद्वार ेजो
नीितमान ठरवील तो तोच एक देव आहे,

31तर मग आपण िवश्वासाद्वार ेिनयमशास्त्र व्यथर् करतो काय? तसे न
होवो. उलट आपण िनयमशास्त्र प्रस्थािपत करतो.

अब्राहामाचअब्राहामाचेे उदाहरणउदाहरण

तर मग आपला पूवर्ज अब्राहाम ह्याला दिैहक दृष्ट्या काय
िमळाले असे आपण म्हणावे? 2कारण अब्राहाम कमार्ंनी
नीितमान ठरला असता तर त्यास अिभमान िमरवण्यास कारण

होते; पण देवापुढे नाही. 3कारण शास्त्रलेख काय म्हणतो? अब्राहामाने
देवावर िवश्वास ठेवला आिण ते त्याच्या बाजूकडे नीितमत्त्व म्हणून गणले
गेले. 4आता जो कोणी काम करतो त्याचे वेतन कृपा म्हणून गणले जात
नाही, पण देणे म्हणून गणले जाते. 5पण जो काही करीत नाही, पण जो
धमार्चरण न करणार्यास नीितमान ठरवतो त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो,
त्याचा िवश्वास त्याच्या बाजूकडे नीितमत्त्व म्हणून गणला जातो, 6 देव
ज्याच्या बाजूकडे कमार्ंिशवाय नीितमत्त्व गणतो अशा मनुष्याचा
आशीवार्द दावीद देखील वणर्न करतो; तो असे म्हणतो की,
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7 ‘ज्यांच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे, ज्यांची पापे झाकली गेली
आहेत ते धन्य होत.

8ज्याच्या िहशोबी परमेश्वर पाप गणीत नाही तो मनुष्य धन्य होय.’
9मग हा आशीवार्द संुता झालेल्यांकरता आहे की, संुता न
झालेल्यांकरताही आहे? कारण आपण असे मानतो की, िवश्वास हा
अब्राहामाकडे नीितमत्त्व असा गणण्यात आला होता. 10मग तो कसा
गणला गेला? त्याची संुता झाल्यानतंर िंकवा संुता होण्याअगोदर? संुता
झाल्यानतंर नाही, पण संुता होण्याअगोदर. 11आिण, तो संुता न
झालेला होता तेव्हा िवश्वासाने त्यास िमळालेल्या नीितमत्त्वाचा िशक्का
म्हणून त्यास संुता ही खूण िमळाली. म्हणजे जे कोणी िवश्वास ठेवतात, ते
संुता न झालेले असले तरी त्याने त्या सवार्ंचा िपता व्हावे; म्हणजे
त्यांच्याही बाजूकडे नीितमत्त्व गणले जावे. 12आिण जे संुता झालेले
आहेत ते केवळ संुता झालेले आहेत एवढ्यावरून नाही, पण आपला
िपता अब्राहाम हा संुता न झालेला होता तेव्हा त्याच्यात असलेल्या
त्याच्या िवश्वासास अनुसरुन जे चालतात त्यांचाही त्याने िपता व्हावे.
13कारण तू जगाचा वारीस होशील, हे वचन अब्राहामाला िंकवा त्याच्या
संतानाला िनयमशास्त्राच्याद्वार ेनव्हते, पण िवश्वासाच्या नीितमत्त्वाच्या
द्वार ेहोते. 14कारण िनयमशास्त्रामुळे जे आहेत ते वारीस झाले तर
िवश्वास िनरथर्क आिण वचन िनरुपयोगी केले गेले. 15कारण िनयमशास्त्र
क्रोधाला कारण होते. पण जेथे िनयमशास्त्र नाही तेथे उल्लंघन नाही.
16आिण म्हणून हे वचन िवश्वासाद्वार ेम्हणजे कृपेने िदलेले आहे; ते
ह्यासाठी की, िनयमशास्त्रामुळे जे आहेत त्यांनाच ते असावे असे नाही.
पण अब्राहामाच्या िवश्वासामुळे जे आहेत त्यांनाही, म्हणजे सवर् संतानाला
ते खात्रीने असावे. तो आपल्या सवार्ंचा िपता आहे. 17 (कारण असे
िलिहले आहे की, ‘मी तुला अनेक राष्ट्र ांचा िपता केले आहे.’) ज्याच्यावर
त्याने िवश्वास ठेवला, जो मरण पावलेल्यांना िजवंत करतो आिण
अिस्तत्वात नसलेल्यांना ते असल्याप्रमाणे बोलावतो त्या देवाच्या
दृष्टीपुढे तो असा आहे. 18 ‘तसे तुझे संतान होईल’ या वचनाप्रमाणे त्याने
अनेक राष्ट्र ांचा िपता व्हावे अशी आशा नसता, त्याने आशेने िवश्वास
ठेवला. 19आिण िवश्वासात दबुर्ळ नसल्यामुळे, तो सुमार ेशभंर वषार्ंचा
असता त्याने आपल्या िनजीर्व शरीराकडे व सारचे्या उदराच्या
वांझपणाकडे लक्ष िदले नाही. 20 त्याने देवाच्या वचनािवषयी
अिवश्वासाने संशय धरला नाही; तो िवश्वासात िस्थर असल्यामुळे देवाला
गौरव देत होता. 21आिण त्याची पूणर् खात्री झाली की, देव आपले
अिभवचन पूणर् करण्यासही तो समथर् आहे. 22आिण म्हणून ते त्याच्या
बाजूकडे नीितमत्त्व म्हणून गणले गेले. 23आता ते त्याच्या िहशोबी गणले
गेले, हे केवळ त्याच्याकरता िलिहले गेले नाही. 24पण आपला प्रभू येशू
िख्रस्त ह्याला ज्याने मरण पावलेल्यातून उठवले त्याच्यावर आपण
िवश्वास ठेवला तर तो ते आपल्याही िहशोबी गणले जाणार आहे. 25तो
प्रभू येशू आपल्या अपराधांसाठी धरून देण्यात आला व आपण
नीितमान ठरावे म्हणून तो िजवंत करण्यात आला आहे.

िवश्वासाचािवश्वासाचा पिरणामपिरणाम

आता आपण िवश्वासाने नीितमान ठरवले गेलो आहोत म्हणून
आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेदेवाबरोबर शांती आहे.
2आपण उभे आहोत त्या कृपेतही त्याच्याद्वार ेिवश्वासाने

आपल्याला प्रवेश िमळाला आहे व आपण देवाच्या गौरवाच्या आशेत
अिभमान िमरवतो. 3आिण इतकेच नाही तर आपण संकटांतही
अिभमान िमरवतो; कारण आपण जाणतो की संकट धीर उत्पन्न करते,
4आिण धीर प्रचीती व प्रचीती आशा उत्पन्न करते. 5आिण आशा
लिज्जत करीत नाही; कारण आपल्या अतंःकरणात आपल्याला िदलेल्या
पिवत्र आत्म्याच्याद्वार ेदेवाची प्रीती ओतली जात आहे.

िख्रस्ताच्यािख्रस्ताच्या मृत्यमृत्युनुनेे प्रकटप्रकट झालझालेेलीली ददेेवाचीवाची प्रीतीप्रीती

6कारण आपण दबुर्ळ असतानाच िख्रस्त यथाकाळी अभक्तांसाठी
मरण पावला. 7कारण एखाद्या नीितमान मनुष्यासाठी क्विचत कोणी
मनुष्य मरले कारण एखाद्या चांगल्या मनुष्यासाठी कदाचीत कोणी
मरण्याचेही धाडस करील, 8पण आपण पापी असताना िख्रस्त
आपल्यासाठी मरण पावला, ह्यात देव त्याची आपल्यावरील प्रीती

प्रस्थािपत करतो. 9मग आता आपण त्याच्या रक्ताने नीितमान ठरवले
गेलो आहोत, तर त्याहून अिधक हे आहे की त्याच्याद्वार ेआपण देवाच्या
क्रोधापासून तारले जाऊ. 10कारण आपण वरैी होतो, तेव्हा जर आपला
देवाबरोबर, त्याच्या पुत्राच्या मरणाने समेट केला गेला, तर त्याहून
अिधक हे आहे की, आपला समेट केला गेल्यामुळे त्याच्या जीवनाने
आपण िनिश्चत तारले जाऊ. 11इतकेच नाही, पण आता ज्याच्या द्वारे
आपण समेट स्वीकारला आहे तो आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे
आपण देवाच्या ठायी अिभमान िमरवतो.

आदामाकडआदामाकडूूनन मृत्यमृत्यु,ु िख्रस्ताकडिख्रस्ताकडूूनन जीवनजीवन

12 म्हणून एका मनुष्याद्वार ेजगात पाप आले व पापाद्वार ेमरण आले
आिण सवार्ंनी पाप केल्यामुळे सवर् मनुष्यांवर मरण आले. 13करण
िनयमशास्त्रापुवीर् जगात पाप होते, पण िनयमशास्त्र नसतेवेळी पाप
िहशोबात येत नाही. 14तरी मरणाने आदामापासून मोशेपयर्ंत राज्य
केले; आदामाच्या उल्लंघनाच्या रूपाप्रमाणे ज्यांनी पाप केले नव्हते
त्यांच्यावरही राज्य केले आिण तो तर जो पुढे येणार होता त्याचा नमुना
होता. 15पण अपराधाची गोष्ट आहे तशी कृपादानाची नाही; कारण
एकाच्या अपराधामुळे जर पुष्कळ मरण पावले, तर त्याहून अिधक हे
आहे की, देवाची कृपा व येशू िख्रस्त या एका मनुष्याच्या कृपेची देणगी
पुष्कळांसाठी िवपुल झाली. 16आिण पाप करणार्या एकामुळे जसा
पिरणाम झाला, तशी देणगीची गोष्ट नाही; कारण एका अपराधामुळे
दडंाजे्ञसाठी न्याय आला, पण अनेक अपराधांमुळे िनदोर्षीकरणासाठी
कृपादान आले. 17कारण मरणाने, एका अपराधामुळे, एकाच्या द्वारे
राज्य केले, तर त्याहून अिधक हे आहे की, जे कृपेची व नीितमत्त्वाच्या
देणगीची िवपुलता स्वीकारतात, ते त्या एकाच्या, म्हणजे येशू िख्रस्ताच्या
द्वार ेजीवनात राज्य करतील. 18 म्हणून जसे एकाच अपराधामुळे सवर्
मनुष्यांना दडंाज्ञा ठरिवण्यास कारण झाले, तसे एकाच िनदोर्षीकरणामुळे
सवर् मनुष्यांना जीवनासाठी नीितमान ठरिवण्यास कारण झाले. 19कारण
जसे एकाच्या आज्ञाभगंामुळे अनेक जण पापी ठरवले गेले, तसे एकाच्या
आज्ञापालनामुळे अनेक जण नीितमान ठरवले जातील. 20 िशवाय,
अपराध वाढावा म्हणून िनयमशास्त्र आत आले. पण जेथे पाप वाढले तेथे
कृपा अिधक िवपुल झाली. 21 म्हणजे, जसे पापाने मरणाच्या योगे राज्य
चालिवले तसे कृपेने नीितमत्त्वाच्या योगे प्राप्त होणार्या सावर्कािलक
जीवनासाठी आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेराज्य चालवावे.

िख्रस्ताशीिख्रस्ताशी एकएक असणअसणेे वव पापपाप करतकरत राहणराहणेे हहेे परस्परिवरोधीपरस्परिवरोधी आहआहेे

तर आता आपण काय म्हणावे? कृपा अिधक व्हावी म्हणून
आपण पापात रहावे काय? 2कधीच नाही! आपण जे पापाला
मरण पावलो आहोत ते त्यामध्ये ह्यापुढे कसे राहणार? 3 िंकवा

आपण िजतक्यांनी िख्रस्त येशूमध्ये बािप्तस्मा घेतला, त्या आपण
त्याच्या मरणात बािप्तस्मा घेतला हे तुम्ही जाणत नाही काय? 4 म्हणून
आपण त्याच्या मरणातील बािप्तस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले गेलो, ते
ह्यासाठी की जसा िख्रस्त िपत्याच्या गौरवामुळे मरण पावलेल्यांमधून
उठवला गेला तसेच आपणही जीवनाच्या नवेपणात चालले पािहजे.
5कारण जर त्याच्या मरणाच्या रूपात आपण त्याच्याशी जोडलेले
आहोत तर त्याच्या पुन्हा उठण्याच्या रूपात आपण त्याच्याशी जोडलेले
होऊ. 6आपण जाणतो की आपल्यामधील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर
वधस्तभंावर िखळला गेला आहे, म्हणजे पापाचे शरीर नष्ट होऊन आपण
पुढे पापाचे दास्य करू नये. 7कारण जो मरण पावला आहे तो
पापापासून मुक्त होऊन न्यायी ठरवलेला आहे. 8पण आपण जर
िख्रस्ताबरोबर मरण पावलो असलो, तर आपण त्याच्याबरोबर िजवंतही
राहू असा आपण िवश्वास ठेवतो. 9कारण आपण हे जाणतो की, मरण
पावलेल्यांमधून उठलेला िख्रस्त पुन्हा मरणार नाही. त्याच्यावर मरणाची
सत्ता अिजबात रािहली नाही. 10कारण तो मरण पावला तो पापासाठी
एकदाच मरण पावला, पण िजवंत आहे तो देवासाठी िजवंत आहे.
11तसेच आपण िख्रस्त येशूमध्ये खरोखर पापाला मरण पावलेले पण
देवाला िजवंत आहोत असे तुम्ही स्वतःला माना.

12 म्हणून तुम्ही आपल्या मरणाधीन शरीरात त्याच्या वासनांच्या
अधीन होण्यास पापाला राज्य चालवू देऊ नका. 13आिण तुम्ही आपले
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अवयव अनीतीची साधने म्हणून पापाला समपर्ण करू नका. पण तुम्ही
आपल्या स्वतःला मरण पावलेल्यातून जीवंत झालेले असे देवाला
समपर्ण करा आिण आपले स्वतःचे अवयव नीितमत्त्वाची साधने म्हणून
तुम्ही देवाला समपर्ण करा. 14तुमच्यावर पापाची सत्ता चालणार नाही
कारण तुम्ही िनयमशास्त्राधीन नाही, पण कृपेखाली आणले गेला आहात.

गुलामिगरीवरुनगुलामिगरीवरुन ककेेललेेलाला बोधबोध
15मग काय? मग आपण िनयमशास्त्राखाली नसून कृपेखाली आणले

गेलो आहोत, म्हणून आपण पाप करावे काय? कधीच नाही. 16तुम्ही
ज्याला आपल्या स्वतःला दास म्हणून आज्ञा पाळण्यास समपर्ण करता,
तुम्ही ज्याच्या आज्ञा पाळता त्याचे तुम्ही दास आहात. ते मरणासाठी
पापाचे िंकवा नीितमत्त्वासाठी आज्ञापालनाचे, हे तुम्ही जाणत नाही
काय? 17पण देवाला धन्यवाद कारण तुम्ही पापाचे दास असतानाही
तुम्ही ज्या िशक्षणाच्या िशस्तीखाली ठेवला गेला त्याच्या तुम्ही
मनापासून आज्ञा पाळल्या,

18आिण पापापासून मुक्त केले जाऊन नीितमत्त्वाचे दास झाला.
19मी तुमच्या देहाच्या अशक्तपणामुळे मनुष्यांच्या व्यवहारास अनुसरून
बोलतो कारण जसे तुमचे अवयव अमगंळपणाला व अनाचाराला
अनाचारासाठी दास होण्यास समिर्पत केलेत तसेच आता तुमचे अवयव
नीितमत्त्वाला पिवत्रीकरणासाठी दास होण्यास समपर्ण करा. 20कारण
तुम्ही पापाचे दास होता, तेव्हा तुम्ही नीितमत्त्वाच्या बाबतीत स्वततं्र
होता. 21आता तुम्हास ज्यांची लाज वाटते त्या गोष्टींपासून तेव्हा
तुम्हास काय फळ िमळत होते? कारण त्या गोष्टींचा शेवट मरण आहे.
22पण आता तुम्ही पापापासून मुक्त केले जाऊन देवाचे दास झाला
असल्यामुळे, आता तुम्हास पिवत्रीकरण हे फळ आहे आिण शेवटी
सावर्कािलक जीवन आहे. 23कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण
आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेसावर्कािलक जीवन हे देवाचे
कृपादान आहे.

िववाहावरूनिववाहावरून ककेेललेेललेे बोधबोध

बधंंूनो, (िनयमशास्त्राची माहीती असणार्यांशी मी बोलत आहे)
मनुष्य जोपयर्ंत िजवंत आहे तोपयर्ंत त्याच्यावर िनयमशास्त्राची
सत्ता आहे हे तुम्ही जाणत नाही काय? 2कारण ज्या स्त्रीला

पती आहे, ती पती िजवंत आहे तोपयर्ंत त्यास िनयमशास्त्राने बांधलेली
असते; पण ितचा पती मरण पावला, तर पतीच्या िनयमातून ती मुक्त
होते. 3 म्हणून पती िजवंत असताना, जर ती दसुर्या पुरुषाची झाली तर
ितला व्यिभचािरणी हे नाव िमळेल. पण ितचा पती मरण पावला तर ती
त्या िनयमातून मुक्त होते. मग ती दसुर्या पुरुषाची झाली तरी ती
व्यिभचािरणी होत नाही. 4आिण म्हणून, माझ्या बधंंूनो, तुम्हीपण
िख्रस्ताच्या शरीराद्वार ेिनयमशास्त्राला मरण पावलेले झाला आहात;
म्हणजे तुम्ही दसुर्याचे, जो मरण पावलेल्यातून उठवला गेला त्याचे
व्हावे; म्हणजे आपण देवाला फळ द्यावे. 5कारण आपण देहाधीन
असताना िनयमशास्त्रामुळे उद्भवलेल्या आपल्या पापांच्या भावना
आपल्या अवयवात, मरणाला फळ देण्यास कायर् करीत होत्या. 6पण
आपण ज्याच्या बधंनात होतो त्यास आपण मरण पावलो असल्यामुळे
आपण आता िनयमशास्त्रापासून मुक्त झालो आहोत, ते ह्यासाठी की,
आपण आत्म्याच्या नवेपणाने सेवा करावी, शास्त्रलेखाच्या जुनेपणाने
नाही.

िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र वव पापपाप
7मग काय म्हणावे? िनयमशास्त्र पाप आहे काय? कधीच नाही. पण

मला िनयमशास्त्रािशवाय पाप समजले नसते कारण ‘लोभ धरू नको’
असे िनयमशास्त्राने सांिगतल्यािशवाय मला लोभ कळला नसता. 8पण
पापाने आजे्ञची संधी घेऊन माझ्यात सवर् प्रकारचा लोभ उत्पन्न केला
कारण िनयमशास्त्रािशवाय पाप िनजीर्व होते. 9कारण मी एकदा
िनयमशास्त्रािशवाय जगत होतो, पण जेव्हा आज्ञा आली तेव्हा पाप
सजीव झाले व मी मरण पावलो. 10आिण जीवनासाठी िदलेली आज्ञा
मरणाला कारण झाली, हे मला िदसले. 11पण पापाने आजे्ञची संधी
घेतली आिण मला फसवले व ितच्या योगे ठार मारले. 12 म्हणून

िनयमशास्त्र पिवत्र आहे, तशीच आज्ञा पिवत्र, न्याय्य आिण चांगली आहे.
13मग जी चांगली आहे ती मला मरण झाली काय? तसे न होवो. पण जी
चांगली आहे, ितच्या योगे, पाप हे पाप असे प्रकट व्हावे, म्हणून माझ्यात,
ती मरण हा पिरणाम घडिवते; म्हणजे पाप हे आजे्ञमुळे पराकोटीचे पािपष्ट
झाले.

मनुष्याच्यामनुष्याच्या ददैिैहकिहक वव आध्याित्मकआध्याित्मक भावनांचाभावनांचा लढालढा

14कारण आपण हे जाणतो की, िनयमशास्त्र हे आित्मक आहे, पण मी
दिैहक आहे; पापाला िवकलेला आहे. 15कारण मी काय करीत आहे ते
मला कळत नाही; कारण मी ज्याची इच्छा करतो ते मी करीत नाही पण
मी ज्याचा द्वेष करतो ते मी करतो. 16मग मी जे इच्छीत नाही ते जर मी
करतो, तर िनयमशास्त्र चांगले आहे हे मी कबूल करतो. 17मग आता मी
ते करीत नसून माझ्यात राहणार ेपाप ते करते. 18कारण मी जाणतो की,
माझ्यात (म्हणजे माझ्या देहात) काहीच चांगले वसत नाही कारण इच्छा
करणे माझ्याजवळ आहे, पण चांगले करीत राहणे नाही. 19कारण मी जे
चांगले करण्याची इच्छा करतो ते मी करीत नाही, पण मी ज्याची इच्छा
करीत नाही ते वाईट मी करतो. 20मग आता मी जे इच्छीत नाही ते जर
मी करतो, तर मी ते करीत नसून माझ्यात राहणार ेपाप ते करते. 21मग
मी चांगले करू इच्छीत असता वाईट माझ्याजवळ हाताशी असते, हा
िनयम आढळतो. 22कारण मी माझ्या अतंयार्मी देवाच्या िनयमाने
आनिंदत होतो; 23पण मला माझ्या अवयवात दसुरा एक असा िनयम
िदसतो; तो माझ्या मनातील िनयमाशी लढून, मला माझ्या अवयवात
असलेल्या पापाच्या िनयमाच्या स्वाधीन करतो. 24मी िकती कष्टी
मनुष्य! मला या मरणाच्या शरीरात कोण सोडवील? 25मी आपला प्रभू
येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेदेवाचे उपकार मानतो. म्हणजे मग मी स्वतः
मनाने देवाच्या िनयमाचे दास्य करतो पण देहाने पापाच्या िनयमाचे दास्य
करतो.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याप्रमाणआत्म्याप्रमाणेे चालणचालणेे

म्हणून िख्रस्त येशूमध्ये असणाऱ्यांना दडंाज्ञा नाही. ते
देहाप्रमाणे नाही तर आत्म्याप्रमाणे चालतात. 2कारण, िख्रस्त
येशूतील जीवनाच्या पिवत्र आत्म्याच्या िनयमाने मला पापाच्या

व मरणाच्या िनयमातून मुक्त केले. 3कारण देहामुळे िनयमशास्त्र दबुर्ळ
झाल्याने त्यास जे अशक्य झाले, त्यासाठी देवाने आपल्या स्वतःच्या
पुत्राला पापासाठी पापमय देहाचे रूप देऊन पाठवले व पापाला देहात
दडंाज्ञा ठरिवली. 4 म्हणजे आपण जे देहाला अनुसरून नाही पण
आत्म्याला अनुसरून चालणार ेआहोत त्या आपल्यात िनयमशास्त्राची
आज्ञा पूणर् व्हावी. 5कारण देहाला अनुसरून चालणार ेदिैहक गोष्टींवर
मन ठेवतात; पण आत्म्याला अनुसरून चालणार ेआित्मक गोष्टींवर मन
ठेवतात. 6 देहस्वभावाचे िंचतन हे मरण आहे पण आित्मक मनाचे होणे
म्हणजे जीवन व शांती. 7कारण देहस्वभावाचे िंचतन हे देवाशी वरै आहे;
कारण ते देवाच्या िनयमाला अिंकत होत नाही आिण त्यास खरोखर,
होता येत नाही. 8 म्हणून जे देहाचे आहेत ते देवाला संतोषवू शकत
नाहीत. 9पण तुमच्यात जर देवाचा आत्मा वास करतो, तर तुम्ही देहाचे
नाही, पण आत्म्याचे आहात कारण िख्रस्ताचा आत्मा जर कोणात नसेल
तर तो त्याचा नाही. 10पण जर तुमच्यात िख्रस्त आहे, तर शरीर
पापामुळे मरण पावलेले आहे, पण नीितमत्त्वामुळे आत्मा जीवन आहे.
11पण ज्याने येशूला मरण पावलेल्यातून उठवले त्याचा आत्मा जर
तुमच्यात वास करतो, तर ज्याने िख्रस्त येशूला मरण पावलेल्यातून
उठवले तो तुमच्यात राहणार्या, आपल्या आत्म्याच्याद्वार ेतुमचीही
मरणाधीन शरीर ेिजवंत करील.

12 म्हणून बधंंूनो आपण देणेकरी आहोत; पण देहानुसार जगण्यास
देहाचे नाही 13कारण तुम्ही जर देहानुसार जगाल तर तुम्ही मराल, पण
तुम्ही आत्म्याच्या योगे शरीराच्या कृती मारून टाकल्या तर तुम्ही िजवंत
रहाल.

ददेेवाचवाचेे पुत्रपुत्र
14कारण देवाचा आत्मा िजतक्यांना चालवतो ते देवाचे पुत्र आहेत.

15कारण तुम्हास पुन्हा भय धरण्यास दासपणाचा आत्मा िमळाला नाही;
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पण आपण ज्यायोगे ‘अब्बा-िपत्या’ अशी हाक मारतो असा दत्तकपणाचा
आत्मा तुम्हास िमळाला आहे. 16तो पिवत्र आत्मा स्वतः आपल्या
आत्म्याबरोबर साक्ष देतो की, आपण देवाची लेकर ेआहोत. 17आिण,
जर मुले तर वारीस, देवाचे वारीस, िख्रस्ताबरोबर जोडीचे वारीस
आहोत. म्हणजे, त्याच्याबरोबर आपले गौरवही व्हावे, म्हणून
त्याच्याबरोबर आपण दखु तर सोसले वारीस आहोत.

प्रकटप्रकट होणारहोणारे ेववैभैवभव
18कारण मी मानतो की, या चालू काळातील दःुखे ही आपल्यासाठी

जे गौरव प्रकट होईल, त्याच्यापुढे काही िकमतीची नाहीत. 19कारण,
सृष्टीची उत्कट अपेक्षा देवाच्या पुत्रांच्या प्रकट होण्याची प्रतीक्षा करीत
आहे. 20कारण सृष्टी व्यथर्तेच्या अधीन रािहली ती स्वेच्छेने नाही, पण
ज्याने ितला आशेने अधीन ठेवले त्याच्यामुळे रािहली; 21कारण
सृष्टीदेखील नाशाच्या दास्यातून मुक्त केली जाऊन देवाच्या मुलांच्या
गौरवी स्वाततं्र्यात आणली जाईल. 22कारण आपण जाणतो की, सवर्
सृष्टी आतापयर्ंत कण्हत व यातना सोशीत आहे. 23आिण केवळ इतकेच
नाही, पण ज्यांना आत्म्याचे प्रथमफळ िमळाले आहे असे जे आपण ते
आपणही, स्वतः दत्तक घेतले जाण्याची, म्हणजे आपले शरीर मुक्त केले
जाण्याची प्रतीक्षा करीत असता, अतंयार्मी कण्हत आहोत. 24कारण,
आपण आशेने तारले गेलो आहो; पण िदसणारी आशाही आशा नाही,
कारण जी गोष्ट िदसत आहे ितची कोणी आशा करतो का? 25पण जी
गोष्ट आपल्याला िदसत नाही ितची आपण आशा केली, तर आपण
धीराने प्रतीक्षा करतो.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याचआत्म्याचेे साहाय्यसाहाय्य

26 त्याचप्रमाणे आपल्या अशक्तपणात पिवत्र आत्माही आपल्याला
सहाय्य करतो, कारण आपण प्राथर्ना केली पािहजे तशी कशासाठी
करावी हे आपण जाणत नाही. पण ज्यांचा उच्चार करता येत नाही अशा
कण्हण्यांनी आत्मा स्वतः आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो. 27आिण, जो
अतंःकरणे शोधून पाहतो तो पिवत्र आत्म्याचे मन जाणतो, कारण तो
पिवत्र जनांसाठी देवाच्या इच्छेस येईल अशी मध्यस्थी करतो. 28कारण
आपण हे जाणतो की, जे देवावर प्रीती करतात, जे त्याच्या योजनेप्रमाणे
बोलावलेले आहेत त्यांच्यासाठी सवर् गोष्टी िमळून, त्यांच्या
चांगल्यासाठी, सहकायर् करतात. 29कारण त्यास ज्यांच्यािवषयी
पूवर्ज्ञान होते ते आपल्या पुत्राच्या प्रितरूपात प्रकट व्हावेत म्हणून त्याने
त्यांना पूवर्िनयोिजतही केले. म्हणजे त्याने अनेक बधंंुमध्ये ज्येष्ठ व्हावे.
30आिण त्याने ज्यांना पूवर्िनयोिजत केले त्यांना त्याने पाचारणही केले
आिण त्याने ज्यांना पाचारण केले त्यांना त्याने नीितमानही ठरवले आिण
त्याने ज्यांना नीितमान ठरवले त्यांचे त्याने गौरवही केले.

िख्रस्ताचीिख्रस्ताची वव ददेेवाचीवाची प्रीतीप्रीती

31मग या गोष्टींिवषयी आपण काय म्हणावे? जर देव आपल्या बाजूला
आहे, तर मग आपल्या िवरुद्ध कोण? 32आिण ज्याने आपल्या
स्वतःच्या पुत्राला राखले नाही, पण आपल्या सवार्ंसाठी त्यास िदले, तो
आपल्याला त्याच्याबरोबर सवर् गोष्टीही का देणार नाही? 33 देवाच्या
िनवडलेल्यांवर दोषारोप कोण आणील? देव नीितमान ठरिवणारा आहे.
34दडंाज्ञा ठरिवणारा कोण आहे? जो िख्रस्त येशू मरण पावला, हो, जो
मरण पावलेल्यातून उठवला गेला व देवाच्या उजवीकडे बसला आहे, तो
तर आपल्यासाठी मध्यस्थी करीत आहे. 35 िख्रस्ताच्या प्रीतीपासून
कोण आपल्याला वेगळे करील? संकट िंकवा दःुख, पाठलाग, भूक िंकवा
नग्नता, आपत्ती िंकवा तरवार करील काय? 36कारण असे िलिहले आहे
की,
‘तुझ्याकरता आम्ही िदवसभर मारले जात आहोत,
आम्ही वधाच्या मेंढराप्रमाणे गणलेले आहोत.’

37पण ज्याने आपल्यावर प्रीती केली, त्याच्याद्वार ेया सवर् गोष्टींत
आपण महािवजयी ठरतो. 38कारण माझी खात्री आहे की, मरण िंकवा
जीवन, देवदतू िंकवा सत्ता, आताच्या गोष्टी िंकवा येणार्या गोष्टी िंकवा
बले, 39 िंकवा उंची िंकवा खोली िंकवा दसुरी कोणतीही िनिर्मती आपला

प्रभू िख्रस्त येशू ह्याच्याठायी असलेल्या देवाच्या प्रीतीपासून आपल्याला
वेगळे करू शकणार नाही.

इस्राएलीइस्राएली लोकांच्यालोकांच्या अिवश्वासाबद्दलअिवश्वासाबद्दल पौलाचपौलाचेे ददुःुखःख

मी िख्रस्तात खर ेसांगतो, मी खोटे बोलत नाही आिण माझा
िववेक पिवत्र आत्म्यात, साक्ष देत आहे 2की, मला मोठे दःुख
होत आहे आिण माझ्या अतंःकरणात सतत राहणारी यातना

आहे. 3कारण दिैहक दृष्ट्या जे माझे नातेवाईक आहेत त्या माझ्या
बांधवांकरता मी स्वतः िख्रस्ताकडून शािपत व्हावे असे मी इच्छीन. 4 ते
इस्राएली आहेत; त्यांच्यासाठी दत्तकपण, गौरव, करार, िनयमशास्त्र,
उपासना आिण वचने आहेत. 5पूवर्ज त्यांचे आहेत; त्यांच्यापासून दिैहक
दृष्ट्या िख्रस्त आला; तो सवार्ंवर असलेला देव यगुानुयगु धन्यवािदत
असो; आमेन.

ददेेवानवानेे िदलिदलेेलीली वचनवचनेे व्यथव्यथर्र् झालीझाली नाहीतनाहीत

6पण देवाचे वचन, जणू व्यथर् झाले असे नाही; कारण जे इस्राएलातले
आहेत ते सवर्च इस्राएली नाहीत, 7आिण ते अब्राहामाचे संतान आहेत
म्हणून सवर् मुले आहेत असे नाही; तर ‘इसहाकालाच तुझे संतान म्हणले
जाईल’ असे वचन आहे; 8 म्हणजे देहाची मुले ही देवाची मुले नाहीत,
पण वचनाची मुले ही संतान म्हणून गणलेली आहेत. 9कारण वचनाचा
शब्द असा आहे की, ‘मी या ऋतूप्रमाणे येईन आिण सारलेा मुलगा
असेल.’ 10आिण इतकेच नाही; पण ज्या एकापासून, म्हणजे आपला
पूवर्ज इसहाक ह्याच्यापासून िरबेका गरोदर असतेवेळी, 11आिण मुलांचा
जन्म झाला नसल्यामुळे काही चांगले िंकवा वाईट कोणी केले नसताना
िनवडीप्रमाणे देवाची योजना कायम रहावी म्हणून कृतीप्रमाणे नाही पण
बोलावणार्याच्या इच्छेप्रमाणे, 12 ितला सांगण्यात आले होते की, ‘मोठा
धाकट्याची सेवा करील.’ 13कारण शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘याकोबावर मी प्रीती केली पण एसावाचा द्वेष केला.’

ददेेवव अन्यायीअन्यायी नाहीनाही

14मग आपण काय म्हणावे? देवाजवळ अनीती आहे काय? तसे न
होवो. 15कारण तो मोशेला म्हणतो, ‘मी ज्याच्यावर दया करतो
त्याच्यावर दया करीन आिण मी ज्याच्यावर उपकार करतो त्याच्यावर
उपकार करीन.’ 16तर मग जो इच्छा धरतो त्याच्यामुळे नाही िंकवा जो
धावतो त्याच्यामुळे नाही, पण जो देव दया करतो त्याच्यामुळे हे आहे.
17 म्हणून शास्त्रलेख फारोला म्हणतो, ‘मी तुला ह्यासाठी मोठे केले की,
तुझ्याद्वार ेमी माझे सामथ्यर् प्रकट करावे आिण सवर् पृथ्वीवर माझे नाव
गाजिवले जावे.’ 18 म्हणजे परमेश्वराची इच्छा असेल त्याच्यावर तो दया
करतो आिण त्याची इच्छा असेल त्यास तो किठण करतो.

ददेेवव सवार्िधपतीसवार्िधपती आहआहेे

19तू ह्यावर म्हणशील की, तो तरीही दोष का लावतो? त्याच्या
योजनेला कोणी िवरोध केला आहे? 20पण उलट अर ेबधंू, तू जो देवाला
उलटून बोलतोस तो तू कोण आहेस? तू मला असे का केलेस, अशी
कोणती वस्तू करणार्याला म्हणू शकेल? 21 कंुभाराने एकाच
गोळ्यामधून एक पात्र मानासाठी तर दसुर ेअपमानासाठी करायला
मातीवर अिधकार नाही काय? 22मग आपण आपला क्रोध व्यक्त करावा
आिण आपले सामथ्यर् प्रकट करावे असे जरी देव इच्छीत असला, तरी
त्याने जर नाशासाठी तयार केलेल्या क्रोधाच्या पात्रांना मोठ्या
सहनशीलतेने वागिवले, 23आिण गौरवासाठी आधी योजलेल्या दयेच्या
पात्रांवर आपल्या गौरवाच धन प्रकट करावे म्हणून त्याने असे केले तर
काय? 24 त्याने ज्यांना केवळ यहूद्यांमधून नाही, पण परराष्ट्र ीयामधूनही
बोलावले आहे ते आपण ती दयेची पात्रे आहोत.

25कारण तो होशेयाच्या ग्रंथात असेही म्हणतो की,
‘जे माझी प्रजा नव्हते त्यांना मी माझी प्रजा म्हणेन,
आिण जी माझी आवडती नव्हती, ितला मी माझी आवडती म्हणेन.
26आिण असे होईल की त्यांना ज्यािठकाणी, तुम्ही माझी प्रजा नाही,

असे म्हणले होते,
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तेथे त्यांना िजवंत देवाचे पुत्र म्हणले जाईल.’
27यशयादेखील इस्राएलािवषयी ओरडून म्हणतो की, ‘इस्राएलाच्या

पुत्रांची संख्या जरी समुद्राच्या वाळूसारखी झाली, तरी एक अवशेष
वाचवला जाईल. 28कारण सवर् संपवून थांबिवल्याप्रमाणे प्रभू पृथ्वीवर
आपले वचन पूणर् करील.’ 29आिण यशयाने पूवीर् सांिगतल्याप्रमाणे,
सनै्यांच्या प्रभूने जर आपल्यासाठी बीज ठेवले नसते तर
आम्ही सदोमासारखे असतो आिण गमोरासारखे झालो असतो.

नीितमत्त्वनीितमत्त्व प्राप्तप्राप्त नन होण्याचहोण्याचेे कारणकारण

30मग आपण काय म्हणावे? तर जे परराष्ट्र ीय नीितमत्त्वाच्या मागे
लागले नाहीत त्यांनी नीितमत्त्व िमळिवले आहे, म्हणजे िवश्वासाने
िमळणार ेनीितमत्त्व िमळिवले आहे. 31पण जे इस्राएल नीितमत्त्वाच्या
िनयमाच्या मागे लागले ते त्या िनयमापयर्ंत पोहोचले नाहीत. 32आिण
का? कारण ते िवश्वासाने नाही, पण कृतींनी त्याच्यामागे लागले कारण ते
अडखळणाच्या दगडावर अडखळले. 33कारण असे िलिहले आहे की,
‘बघा, मी िसयोनात एक अडखळण्याचा दगड, एक अडथळ्याचा खडक
ठेवतो.
आिण जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो तो लिज्जत होणार नाही.’

इस्रालाएलािवषयीइस्रालाएलािवषयी पौलाचीपौलाची मनीषामनीषा

बधंंूनो, त्यांचे तारण व्हावे, ही माझ्या मनाची कळकळीची
इच्छा व माझी त्यांच्याकिरता देवाजवळ िवनतंी आहे.
2कारण त्यांच्यािवषयी मी साक्ष देतो की, त्यांना देवािवषयी

ईष्यार् आहे, पण ती ज्ञानामुळे नाही. 3कारण ते देवाच्या नीितमत्त्वािवषयी
अज्ञानी असता आिण स्वतःचे नीितमत्त्व प्रस्थािपत करू पाहत असता
ते देवाच्या नीितमत्त्वाला वश झाले नाहीत.

नीितमत्त्वाचानीितमत्त्वाचा नवानवा मागमागर्र् सवार्ंसाठीसवार्ंसाठी आहआहेे

4कारण िख्रस्त हा िवश्वास ठेवणार्या प्रत्येकाला नीितमत्त्वासाठी
िनयमशास्त्राचा शेवट आहे. 5कारण िनयमशास्त्राने प्राप्त होणार्या
नीितमत्त्वािवषयी मोशे िलिहतो की, ‘जो मनुष्य ते आचरतो तो त्याद्वारे
जगेल.’ 6पण िवश्वासाने प्राप्त होणार ेनीितमत्त्व असे म्हणते की, तू
आपल्या मनात म्हणू नकोस की, स्वगार्त कोण चढेल? (म्हणजे
िख्रस्ताला खाली आणण्यास) 7 िंकवा मृतलोकात कोण उतरले?
(म्हणजे िख्रस्ताला मरण पावलेल्यांमधून वर आणण्यास)

8पण ते काय म्हणते?
ते वचन तुझ्याजवळ,
ते तुझ्या मुखात व तुझ्या अतंःकरणात आहे.
म्हणजे आम्ही ज्याची घोषणा करतो ते िवश्वासाचे वचन हे आहे.

9कारण येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील
आिण देवाने त्यास मरण पावलेल्यांमधून उठवले असा आपल्या
अतंःकरणात िवश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल. 10कारण जो
अतंःकरणाने िवश्वास ठेवतो तो नीितमान ठरतो व जो मुखाने कबूल
करतो त्याचे तारण होते. 11 म्हणून शास्त्रलेख म्हणतो की, ‘जो कोणी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो तो लिज्जत होणार नाही.’ 12यहूदी व हेल्लेणी
ह्यांच्यात फरक नाही, कारण तोच प्रभू सवार्ंवर असून जे त्याचा धावा
करतात त्या सवार्ंसाठी तो संपन्न आहे, 13 ‘कारण जो कोणी प्रभूच्या
नावाचा धावा करील त्याचे तारण होईल.’ 14मग ज्याच्यावर त्यांनी
िवश्वास ठेवला नाही त्याचा ते कसा धावा करतील? आिण ज्याच्यािवषयी
त्यांनी ऐकले नाही त्याच्यावर ते कसा िवश्वास ठेवतील? आिण घोषणा
करणार्यािशवाय ते कसे ऐकतील? 15आिण त्यांना पाठिवल्यािशवाय ते
कशी घोषणा करतील? कारण असे िलिहले आहे की, ‘जे चांगल्या
गोष्टींची सुवातार् सांगतात त्यांचे पाय िकती संुदर आहेत!’

16पण सवार्ंनीच सुवातेर्चे आज्ञापालन केले नाही, कारण यशया
म्हणतो की, ‘प्रभू, आमच्याकडून ऐकले त्यावर कोणी िवश्वास ठेवला
आहे?’ 17तर मग ऐकण्यामुळे िवश्वास होतो आिण िख्रस्ताच्या वचनामुळे
ऐकणे होते.

18पण मी म्हणतो की त्यांनी ऐकले नव्हते काय? हो, खिचत ऐकले;
‘सवर् पृथ्वीवर त्यांचा आवाज आिण

जगाच्या टोकापयर्ंत त्यांचे शब्द पोहोचले आहेत.’
19पण मी म्हणतो की, इस्राएलाला कळले नव्हते काय? प्रथम मोशे

म्हणतो,
‘जे राष्ट्र  नाहीत त्यांच्याकडून.
मी तुम्हास ईष्येर्स चढवीन, एका िनबर् ुद्ध राष्ट्र ाकडून मी तुम्हास चेतवीन.’

20पण यशया फार धीट होऊन म्हणतो की,
‘ज्यांनी माझा शोध केला नाही त्यांना मी सापडलो आहे,
ज्यांनी माझ्यािवषयी िवचारले नाही त्यांना प्राप्त झालो आहे.’

21पण इस्राएलािवषयी तो म्हणतो, ‘मी एका, अवमान करणार्या
आिण उलटून बोलणार्या प्रजेपुढे िदवसभर माझे हात पसरले.’

ददेेवानवानेे इस्राएलीइस्राएली लोकांचालोकांचा सवसवर्र्स्वीस्वी त्यागत्याग ककेेलाला नाहीनाही

तर मी म्हणतो की, देवाने आपल्या लोकांस नाकारले आहे
काय? कधीच नाही कारण मीही इस्राएली आहे,
अब्राहामाच्या संतानातला, बन्यािमनाच्या वंशातला आहे.

2 देवाला पूवीर्पासून माहीत असलेल्या त्याच्या प्रजेला त्याने नाकारले
नाही. शास्त्रलेख एिलयािवषयी काय म्हणतो हे तुम्ही जाणत नाही काय?
तो देवाजवळ इस्राएलािवरुद्ध अशी िवनतंी करतो की, 3 ‘प्रभू, त्यांनी
तुझ्या संदेष्ट्यांना मारले आहे आिण तुझ्या वेद्या खणून पाडल्या आहेत;
आिण मी एकटा रािहलो आहे आिण ते माझ्या जीवावर टपले आहेत.’
4पण देवाचे उत्तर त्यास काय िमळाले? ‘ज्यांनी बआलाच्या मूतीर्पुढे
गुडघा टेकला नाही, असे एकंदर सात हजार लोक मी माझ्यासाठी
राखले आहेत.’ 5मग त्याचप्रमाणे या चालू काळातही त्या कृपेच्या
िनवडीप्रमाणे एक अवशेष आहे. 6आिण जर कृपेने आहे, तर कृतीवरून
नाही; तसे असेल तर कृपा ही कृपा होत नाही. 7मग काय? इस्राएल जे
िमळवू पाहत आहे ते त्यास िमळाले नाही, पण िनवडलेल्यांना ते िमळाले
आिण बाकी अधंळे केले गेले. 8कारण िनयमशास्त्रात असे िलिहले आहे
की, ‘देवाने त्यांना या िदवसापयर्ंत सुस्तीचा आत्मा िदला आहे; त्यांनी
पाहू नये असे डोळे आिण त्यांनी ऐकू नये असे कान िदले आहेत.’

9 त्याचप्रमाणे दावीद म्हणतो की,
‘त्यांचे मेज हे त्यांच्यासाठी जाळे व सापळा,
आिण अडथळा व प्रितफळ होवो.
10 त्यांनी पाहू नये म्हणून त्यांचे डोळे अधंकारमय होवोत,
आिण तू त्यांची पाठ सतत वाकव.’

11मग मी िवचारतो की, इस्राएलाने पडावे म्हणून त्यांना अडखळण
आहे काय? तसे न होवो. पण त्यांच्या पडण्यामुळे त्यांना ईष्येर्स
चढवण्यास तारण परराष्ट्र ीयांकडे आले आहे. 12आता, त्यांचा अपराध हे
जर जगाचे धन झाले आिण त्यांचे कमी होणे हे जर परराष्ट्र ीयांची धन
झाले, तर त्यांचा भरणा होणे हे त्याहून िकती अिधक होईल?

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयांचीयांचेे तारणतारण; कलमकलम लावण्याचलावण्याचेे उदाहरणउदाहरण

13पण, तुम्ही जे परराष्ट्र ीय आहात, त्या तुमच्याशी मी बोलत आहे.
ज्याअथीर्, मी परराष्ट्र ीयांचा प्रेिषत आहे त्याअथीर्, मी माझ्या सेवेचे गौरव
करतो. 14यहूदी म्हणजे माझ्या देहाचे आहेत त्यांना मी शक्य त्याद्वारे
ईष्येर्स चढवून त्यांच्यामधील काहींचे तारण करावे. 15कारण त्यांचा
त्याग म्हणजे जगाशी समेट आहे तर त्यांचा स्वीकार म्हणजे मृतांतून
जीवन नाही काय? 16कारण पिहला उंडा जर पिवत्र आहे तर तसाच
सगळा गोळा आहे आिण मूळ जर पिवत्र आहे तर तसेच फाटे आहेत.
17आिण जतैुनाचे काही फाटे जर तोडले गेले आिण तू रानटी जतैून
असता, त्यामध्ये कलम करून जोडला गेलास आिण तू त्या जतैुनाच्या
पौष्टीकतेच्या मुळात जर सहभागी झालास 18तर त्या फाट्यांिवरुद्ध
अिभमान िमरवू नकोस आिण जरी अिभमान िमरवलास तरी तू मुळाला
उचलले नसून मुळाने तुला उचलले आहे. 19मग तू म्हणशील की, मला
कलम करून जोडण्यासाठी ते फाटे तोडले गेले. 20बर,े ते
अिवश्वासामुळे तोडले गेले आिण तू िवश्वासामुळे िस्थर आहेस, ह्यात
मोठेपणा मानू नकोस. पण भीती बाळग; 21कारण, जर देवाने मूळच्या
फाट्यांची गय केली नाही तर तो तुझीही गय करणार नाही. 22तर तू
देवाची दया आिण छाटणी बघ. जे पडले त्यांच्यावर छाटणी, पण, तू जर
दयेत रािहलास तर तुझ्यावर दया; नाही तर, तूही छाटला जाशील.
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23आिण ते जर अिवश्वासात रािहले नाहीत तर तेही कलम करून
जोडले जातील; कारण देव त्यांना पुन्हा कलम करून जोडण्यास समथर्
आहे. 24कारण तुला मूळच्या रानटी जतैुनांतून कापून, जर
िनसगार्िवरुद्ध, चांगल्या जतैुनाला कलम करून जोडले आहे, तर जे
नसैिर्गक फाटे आहेत ते, िकती िवशेषेकरून, आपल्या मूळच्या जतैुनाला
कलम करून जोडले जातील?

सवार्ंवरसवार्ंवर ममताममता करणकरणेे हाचहाच ददेेवाचावाचा अअंिंतमितम हहेेततूू
25बधंंूनो, तुम्ही स्वतःला समजते तेवढ्यात शहाणे होऊ नये, म्हणून

माझी इच्छा नाही की, तुम्ही या रहस्यािवषयी अज्ञानी असावे. ते असे
की, परजनांचा भरणा आत येईपयर्ंत इस्राएलात काही अशंी अधंळेपण
उद्धवले आहे.

26आिण सवर् इस्राएल अशाप्रकार ेतारले जाईल कारण असे िलिहले
आहे की,
‘िसयोनापासून उद्धारक येईल,
आिण याकोबातून अभक्ती घालवील.
27आिण मी त्यांची पापे दरू करीन.
तेव्हा माझा त्यांच्याबरोबर हा करार होईल.’

28 ते सुवातेर्च्या बाबतीत तुमच्यामुळे वरैी आहेत पण ते दवैी
िनवडीच्या बाबतीत पूवर्जांमुळे िप्रय आहेत. 29कारण देवाची कृपादाने व
पाचारण अपिरवतर्नीय असतात. 30कारण ज्याप्रमाणे पूवीर् तुम्ही देवाचा
अवमान करीत होता पण आता इज्राएलाच्या आज्ञाभगंामुळे तुमच्यावर
दया केली गेली आहे. 31 त्याचप्रमाणे आता तेही अवमान करीत आहेत;
म्हणजे तुमच्यावरील दयेच्या द्वार ेत्यांच्यावर दया केली जावी. 32कारण
देवाने सवार्ंवर दया करावी म्हणून सवार्ंना आज्ञाभगंात एकत्र कोंडले
आहे.

33अहाहा! देवाच्या सुज्ञतेच्या व ज्ञानाच्या धनाची खोली िकती?
त्याचे न्याय िकती अतक्यर् आहेत? आिण त्याचे मागर् िकती अलक्ष्य
आहेत?

34असे िनयमशास्त्रात िलिहले आहे; ‘कारण प्रभूचे मन कोणी
ओळखले आहे?
िंकवा त्याचा सल्लागार कोण होता?
35 िंकवा कोणी त्यास आधी िदले आिण ते त्यास परत िदले जाईल?’
36कारण सवर् गोष्टी त्याच्याकडून, त्याच्याद्वार ेव त्याच्यासाठी आहेत;

त्यास यगुानुयगु गौरव असो. आमेन.

निवननिवन िजिवतक्रमिजिवतक्रम

म्हणून बधंंूनो देवाची दया स्मरून मी तुम्हास िवनतंी करतो
की, तुम्ही आपली शरीर े‘पिवत्र व देवाला संतोष देणारे
िजवंत ग्रहणीय’ यज्ञ म्हणून सादर करावीत; ही तुमची

आध्याित्मक सेवा आहे. 2आिण या जगाशी समरूप होऊ नका पण
तुमच्या मनाच्या निविनकरणाने तुमचे रूपांतर होऊ द्या; म्हणजे देवाची
उत्तम व त्यास संतोष देणारी पिरपूणर् इच्छा काय आहे ती तुम्ही
ओळखावी.

आध्याित्मकआध्याित्मक दानांचादानांचा योग्ययोग्य उपयोगउपयोग

3कारण मला िदलेल्या कृपेच्या योगे, मी तुमच्यातील प्रत्येक जणाला
असे सांगतो की, त्याने स्वतःला जसे मानावे त्याहून अिधक मोठे मानू
नये, पण प्रत्येक जणाला देवाने िदलेल्या िवश्वासाच्या पिरमाणानुसार
त्याने समजंसपणे स्वतःला मानावे. 4कारण आपल्याला एका शरीरात
जसे पुष्कळ अवयव आहेत आिण सवर् अवयवांचे काम एक नाही, 5तसे
आपण पुष्कळ असून िख्रस्तात एक शरीर आहोत; आिण आपण
एकमेकांचे अवयव आहोत. 6पण आपल्याला पुरिवलेल्या कृपेप्रमाणे
आपल्याला वेगवेगळी कृपादाने आहेत; जर ते परमेश्वराचा संदेश देणे
असेल तर िवश्वासाच्या पिरमाणानुसार आपण संदेश द्यावेत; 7 सेवा
असेल, तर सेवा करण्यात तत्पर रहावे; जो िशक्षण देतो त्याने िशक्षण
देण्यात, 8 िंकवा बोध करतो त्याने बोध करण्यात तत्पर रहावे; जो दान
देतो त्याने औदायार्ने द्यावे; जो कारभार चालवतो त्याने तत्परतेने
कारभार चालवावा, जो दया करतो त्याने संतोषाने दया करावी.

िख्रस्तीिख्रस्ती जीिवतक्रमाचजीिवतक्रमाचेे िनयमिनयम

9प्रीती िनष्कपट असावी. वाईटापासून दरू रहा, चांगल्याला िबलगून
रहा. 10बधंुप्रेमात एकमेकांशी सहनशील, मानात एकमेकांना अिधक
मानणार,े 11कामात आळशी न होत, आत्म्यात उत्तेिजत होऊन प्रभूची
सेवा करणार ेव्हा. 12आशेत आनदं करणार,े संकटात धीर धरणार,े
प्राथर्नेत ठाम राहणार,े 13पिवत्रजनांच्या गरजेसाठी भागी देणार,े
आितथ्यात पुढे जाणार ेअसे व्हा. 14 जे तुमचा छळ करतात त्यांना
आशीवार्द द्या; आशीवार्द द्या, शाप देऊ नका. 15आनदं
करणार्यांबरोबर आनदं करा आिण रडणार्यांबरोबर रडा. 16 एकमेकांशी
एकमनाचे व्हा, उंच गोष्टींवर मन ठेवू नका, पण दीन अवस्थेत
असलेल्यांकडे ओढले जा. स्वतःला समजते तेवढ्यात शहाणे होऊ
नका. 17वाईटाबद्दल वाईट अशी कोणाची फेड करू नका. सवर्
लोकांच्या दृष्टीपुढे चांगल्या गोष्टींवर लक्ष ठेवा. 18शक्य असल्यास सवर्
लोकांशी तुम्ही आपल्याकडून शांतीने रहा. 19 िप्रयांनो, तुम्ही स्वतः सूड
घेऊ नका, पण क्रोधाला वाव द्या कारण असे िलिहले आहे की, ‘सूड घेणे
माझ्याकडे आहे, मी फेड करीन, असे परमेश्वर म्हणतो.’

20पण तुझा वरैी भुकेला असेल तर त्यास खायला दे;
तो तान्हेला असेल तर त्यास प्यायला दे;
कारण असे करण्यात तू त्याच्या डोक्यावर िवस्तवातल्या इगंळांची रास
करशील.

21वाईटाने िंजकला जाऊ नकोस; पण बऱ्याने वाईटाला िंजक.

अिधकाऱ्यांच्याअिधकाऱ्यांच्या आज्ञाआज्ञा पाळण्यािवषयीपाळण्यािवषयी सूचनासूचना

प्रत्येक मनुष्याने आपल्यावर असलेल्या अिधकाराऱ्यांच्या
अधीन रहावे, कारण देवाकडून नाही असा अिधकारी नाही;
आिण जे आहेत ते देवाकडून नेमलेले आहेत. 2 म्हणून जो

अिधकाऱ्याला िवरोध करतो तो देवाच्या योजनेला िवरोध करतो आिण
जे प्रितकार करतील ते स्वतःवर दोष आणवतील. 3कारण चांगल्या
कामात अिधकार्यांची भीती नाही पण वाईट कामात असते; मग तुला
अधीकाराऱ्यांची भीती वाटू नये अशी तुझी इच्छा आहे काय? चांगले ते
कर आिण तुला त्यांच्याकडून प्रशसंा िमळेल. 4कारण तुझ्या
चांगल्यासाठी तो देवाचा सेवक आहे; पण तू जर वाईट करीत असलास
तर भय धर, कारण तो िवनाकारण तरवार धरीत नाही कारण तो वाईट
करणार्यांवर क्रोध व्यक्त करण्यास सूड घेणारा देवाचा सेवक आहे.
5 म्हणून तुम्ही केवळ क्रोधासाठी नाही, पण तसेच िववेकासाठी अधीन
राहणे अगत्य आहे. 6या कारणास्तव तुम्ही करही देता कारण याच
गोष्टींत ठाम राहणार ेते देवाचे सेवक आहेत. 7 म्हणून सवार्ंना त्यांचे देणे
द्या; ज्याला कर त्यास कर, ज्याला जकात त्यास जकात, ज्याला आदर
त्यास आदर, ज्याला मान त्यास मान.

बबंधंुप्रेमधुप्रेम

8तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी, ह्यािशवाय कोणाचे देणेकरी असू
नका कारण जो दसुर्यावर प्रीती करतो त्याने िनयमशास्त्र पूणर् केले आहे.
9कारण ‘व्यिभचार करू नको, खून करू नको, चोरी करू नको, लोभ
धरू नको’ आिण अशी दसुरी कोणतीही आज्ञा असेल तर ‘तू जशी
आपल्यावर तशीच आपल्या शेजार्यावर प्रीती कर’ या एका वचनात ती
समावलेली आहे. 10प्रीती आपल्या शेजार्याचे काही वाईट करीत नाही;
म्हणून प्रीती ही िनयमशास्त्राची पिरपूतीर् आहे.

िख्रस्तिदनाचिख्रस्तिदनाचेे आगमनआगमन

11आिण हे आताच समय ओळखून करा, कारण आताच तुमची
झोपेतून उठण्याची घटका आली आहे कारण आपण िवश्वास ठेवला
तेव्हापेक्षा आता आपले तारण अिधक जवळ आले आहे. 12 रात्र सरत
आली असून िदवस जवळ आला आहे. म्हणून आपण अधंारातली कामे
टाकून प्रकाशातली शस्त्रसामग्री पिरधान करू या. 13 िदवसा शोभेल
असे चालू या. दगंलीत व धंुदीत िंकवा अमगंळपणात व कामातुरपणात
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िंकवा कलहात व ईष्येर्त राहू नये. 14तर तुम्ही प्रभू येशू िख्रस्त पिरधान
करा आिण देहवासनांसाठी काही तरतुद करू नका.

िवश्वासातिवश्वासात ददुबुबर्र्ळळ असलअसलेेल्यांशील्यांशी सिहष्णसिहष्णुतुाता

जो िवश्वासात दबुर्ळ आहे त्याचा स्वीकार करा, पण त्याच्या
मतभेदािवषयी वाद करण्यास नाही. 2कोणी असा िवश्वास
ठेवतो की, आपण सवर्काही खावे, दसुरा कोणी जो दबुर्ळ

आहे तो भाजीपाला खातो. 3जो खातो त्याने न खाणार्यास तुच्छ लेखू
नये; आिण जो खात नाही त्याने खाणार्यास दोष लावू नये; कारण देवाने
त्याचा स्वीकार केला आहे. 4दसुर्याच्या नोकराला दोष लावणारा तू
कोण आहेस? तो आपल्या धन्यापुढे उभा राहील िंकवा पडेल. हो, तो
िस्थर केला जाईल; कारण धनी त्यास िस्थर करण्यास समथर् आहे.
5आिण कोणी एखादा िदवस दसुर्या िदवसाहून अिधक मानतो; दसुरा
कोणी सगळे िदवस सारखे मानतो. प्रत्येक मनुष्याने स्वतःच्या मनात
पूणर् खातरी होऊ द्यावी. 6जो िदवस मानतो त्याने प्रभूसाठी मानावे
आिण जो खातो तोसुध्दा प्रभूसाठी खातो, कारण तो देवाचे उपकार
मानतो; त्याचप्रमाणे जो खात नाही तो प्रभूसाठी खात नाही आिण देवाचे
उपकार मानतो. 7कारण आपल्यातला कोणीही स्वतःकरता जगत नाही
व कोणीही स्वतःकरता मरत नाही. 8कारण आपण जगलो तरी
प्रभूकरता जगतो आिण आपण मरण पावलो तरी प्रभूकरता मरतो म्हणून
आपण जगलो िंकवा मरण पावलो तरी प्रभूचे आहोत. 9कारण िख्रस्त
मरण पावला आिण पुन्हा िजवंत झाला तो ह्यासाठी की, त्याने मृतांचा व
िजवंतांचाही प्रभू असावे. 10मग तू आपल्या बधंूला दोष का लावतोस?
िंकवा तू आपल्या बधंूला तुच्छ का लेखतोस? कारण, आपण सगळे जण
देवाच्या न्यायासनासमोर उभे राहणार आहोत. 11कारण असे िलिहले
आहे की,
‘प्रभू म्हणतो, मी िजवंत आहे म्हणून, प्रत्येक गुडघा मला नमन करील,
आिण प्रत्येक जीभ देवाचे स्तवन करील.’

12तर मग आपल्यातला प्रत्येकजण देवाला आपआपला िहशोब
देईल. 13तर आपण ह्यापुढे एकमेकांना दोष लावू नये. पण असे ठरवू
की, कोणीही आपल्या बधंूच्या मागार्त अडखळण िंकवा पडण्यास कारण
होईल असे काही ठेवू नये. 14मी जाणतो व प्रभू येशूमुळे मी मानतो की,
कोणतीही गोष्ट मूळची अशुद्ध नाही, पण जो कोणी कोणतीही गोष्ट अशुद्ध
मानतो त्यास ती अशुद्ध आहे. 15पण जर तुझा बधंू तुझ्या अन्नामुळे
दःुखी होतो तर तू आता प्रीतीस अनुसरून चालत नाहीस असे झाले.
ज्याच्यासाठी िख्रस्त मरण पावला त्याचा तुझ्या अन्नामुळे तू नाश करू
नकोस. 16 म्हणून तुम्ही जे चांगले स्वीकारले आहे त्याची िंनदा होऊ
देऊ नका. 17कारण खाणे िंकवा िपणे ह्यात देवाचे राज्य नाही; पण
नीितमत्त्व, शांती व पिवत्र आत्म्यातील आनदं ह्यात आहे. 18कारण जो
ह्याप्रमाणे िख्रस्ताची सेवा करतो तो देवाला स्वीकायर् व मनुष्यांनी
स्वीकृत केलेला होतो. 19तर आपण ज्या गोष्टी शांतीसाठी व
एकमेकांच्या उभारणीसाठी उपयोगी आहेत त्यांच्यामागे लागू या.
20अन्नाकरता देवाचे काम तू नष्ट करू नकोस; सवर् गोष्टी खरोखर
खाण्यायोग्य आहेत; पण जो मनुष्य दसुर्याला अडखळण करून खातो
त्यास ते वाईट आहे. 21मांस न खाणे िंकवा द्राक्षारस न िपणे िंकवा
तुझ्या बधंूला ज्यामुळे अडखळण होते असे काहीही न करणे चांगले
आहे. 22तुझ्यात िवश्वास आहे, तो तू देवासमोर आपल्याजवळ बाळग.
जो स्वतः पसंत केलेल्या गोष्टींत स्वतःला दोषी ठरवीत नाही तो धन्य
होय. 23पण जो मनुष्य संशय धरतो त्याने खाल्ले तर तो दोषी ठरतो;
कारण ते िवश्वासाने खाल्लेले नाही कारण जे िवश्वासाने केलेले नाही ते
पाप आहे.

सशक्तसशक्त वव अशक्तअशक्त

म्हणून आपण सशक्तांनी जे अशक्त आहेत त्यांच्या
अशक्तपणाचा भार वाहावा आिण स्वतःला संतुष्ट करू नये.
2आपल्यामधील प्रत्येक जणाने शेजार्याला जे चांगले

असेल त्यामध्ये त्याच्या उभारणीसाठी संतुष्ट करावे. 3कारण
िख्रस्तानेही स्वतःला संतुष्ट केले नाही, पण ‘तुझी िंनदा करणार्यांची सवर्
िंनदा माझ्यावर आली’ हे िनयमशास्त्रात िलिहले आहे तसे होऊ िदले.

4कारण ज्या गोष्टी पूवीर् िलिहण्यात आल्या त्या आपल्या िशक्षणासाठी
िलिहण्यात आल्या; म्हणजे आपण धीराने व शास्त्रलेखाकडून
िमळणार्या उत्तेजनाने आशा धरावी. 5आता, जो धीर व उत्तेजन देतो
तो देव तुम्हास असे देवो की तुम्ही िख्रस्त येशूप्रमाणे एकमेकांशी
एकमनाचे व्हावे; 6 म्हणजे, जो, आपला प्रभू येशू िख्रस्त याचा देव आिण
िपता आहे त्याचे तुम्ही एकमनाने व एकमुखाने गौरव करावे.

परराष्टपरराष्ट्र्र ीयीय

7 म्हणून देवाच्या गौरवाकरता जसा िख्रस्तानेही आपला स्वीकार
केला तसाच तुम्ही एकमेकांचा स्वीकार करा. 8कारण मी म्हणतो की,
िख्रस्त देवाच्या सत्याकरता संुता झालेल्यांचा सेवक झाला; म्हणजे
पूवर्जांना िदलेल्या त्याच्या वचनांचे त्याने त्यांना प्रमाण द्यावे, 9आिण
देवाच्या दयेकरता परराष्ट्र ीय त्याचे गौरव करावे कारण असे
िनयमशास्त्रात िलिहले आहे की,
‘म्हणून मी राष्ट्र ांत तुझी स्तुती करीन,
आिण तुझ्या नावाची स्तोत्रे गाईन.’
10आिण पुन्हा तो म्हणतो की,
‘अहो परराष्ट्र ांनो, त्याच्या प्रजेबरोबर आनदं करा.’ 11आिण पुन्हा ‘सवर्
परराष्ट्र ांनो, परमेश्वराचे स्तवन करा, सवर् लोक त्याची स्तुती करोत.’

12आिण पुन्हा, यशया म्हणतो की,
‘इशायाला अकुंर फुटेल,
आिण जो परराष्ट्र ीयांवर अिधकार करण्यास उभा राहील;
त्याच्यावर परराष्ट्र े आशा ठेवतील.’

13आिण आता आशेचा देव तुम्हास तुमच्या िवश्वासाद्वार ेआनदंाने व
शांतीने भरो, म्हणजे पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने तुम्ही आशेत वाढत
जावे.

पौलानपौलानेे प्रशस्तपणप्रशस्तपणेे िलहीण्याचिलहीण्याचेे कारणकारण

14आिण माझ्या बधंंूनो, तुमच्यािवषयी मीही स्वतः मानतो की, तुम्ही
स्वतः सिदच्छेने पूणर्, सवर् प्रकारच्या ज्ञानाने भरलेले व एकमेकांस बोध
करण्यास समथर्ही आहात. 15पण मी तुम्हास आठवण द्यावी म्हणून,
तुम्हास काही िठकाणी, अिधक धयैार्ने िलिहले आहे; कारण मला देवाने
पुरिवलेल्या कृपेमुळे मी तुम्हास िलिहले आहे. 16ती कृपा ह्यासाठी आहे
की, ितच्या योगे, मी परराष्ट्र ीयांसाठी देवाच्या सुवातेर्चे याजकपण
करणारा, येशू िख्रस्ताचा सेवक व्हावे; म्हणजे परराष्ट्र ीय हे अपर्ण पिवत्र
आत्म्याकडून पिवत्र केले जाऊन मान्य व्हावे. 17 म्हणून मला
देवािवषयीच्या गोष्टींत, िख्रस्त येशूच्या द्वार ेअिभमानाला कारण आहे.
18कारण परराष्ट्र ीयांना आज्ञांिकत करावे म्हणून, िख्रस्ताने माझ्याकडून
घडवले नाही असे शब्दाने आिण कृतीने काही सांगायला मी धजणार
नाही. 19 िचन्हांच्या व अद्भतूांच्या सामथ्यार्ने, पिवत्र आत्म्याच्या
सामथ्यार्ने; अशाप्रकार ेमी यरुशलेम शहरापासून सभोवताली इल्लिूरकम
प्रांतापयर्ंत िख्रस्ताची सुवातार् पसरवली आहे. 20पण दसुर्याच्या
पायावर बांधणारा होऊ नये म्हणून िख्रस्ताचे नाव जेथे घेतले जात
नव्हते, अशा िठकाणी मी सुवातार् सांगण्यास झटलो. 21 म्हणजे,
शास्त्रलेखात िलिहल्याप्रमाणे,
‘ज्यांना त्याच्यािवषयी सांगण्यात आले नव्हते ते लोक पाहतील,
आिण ज्यांनी ऐकले नव्हते त्यांना समजेल.’

पौलाचपौलाचेे पुढीलपुढील बबेेतत
22आिण म्हणून, तुमच्याकडे येण्यामध्ये मला पुष्कळ अडथळा

आला. 23पण आता या भागात काही वाव न रािहल्यामुळे व तुमच्याकडे
यावे अशी इतक्या पुष्कळ वषार्ंपासून माझी उत्कंठा असल्यामुळे, 24मी
स्पेन देशाकडे प्रवास करीन तेव्हा तुमच्याकडे येईन; कारण मी अशी
आशा करतो की, मी ितकडे जाताना तुम्हास भेटेन आिण तुमच्यात
आधी, थोडा तृप्त झाल्यावर तुम्ही ितकडे पोहचते करावे. 25पण पिवत्र
जनांची सेवा करण्यास मी आता यरुशलेम शहरास जात आहे. 26कारण
मासेदोिनयाला व अखयाला हे बर ेवाटले की, यरुशलेम शहरात रहात
असलेल्या पिवत्र जनांत जे गरीब आहेत त्यांच्यासाठी काही भागी
करावी. 27 हे खरोखर त्यांना बर ेवाटले आिण ते त्यांचे ऋणी आहेत;
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कारण त्यांच्या आित्मक गोष्टींत जर परराष्ट्र ीय भागीदार झाले आहेत, तर
दिैहक गोष्टींत त्यांची सेवा करणे हे त्यांचे कतर्व्य आहे. 28 म्हणून मी हे
पुर ेकेल्यावर हे पीक त्यांना िशक्का करून देऊन, तुमच्या बाजूकडून
स्पेनला जाईन. 29आिण माझी खातरी आहे की, मी तुमच्याकडे येईन
तेव्हा मी िख्रस्ताच्या आशीवार्दाचा भार घेऊन येईन.

प्राथप्राथर्र्नाना करण्याचीकरण्याची िवनिवनंतंीती
30पण, मी आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याकिरता व आत्म्याच्या

प्रीती किरता, बधंंूनो, तुम्हास िवनतंी करतो की, माझ्या लढ्यात, तुम्ही
माझ्याकिरता देवाला प्राथर्ना करण्यात माझे साथीदार व्हा; 31 म्हणजे,
यहूदीयात जे अवमान करणार ेलोक आहेत त्यांच्या हातून माझी सुटका
व्हावी आिण यरुशलेमसाठी जी माझी सेवा आहे ती तेथील पिवत्र जनांस
मान्य व्हावी; 32 म्हणजे देवाच्या इच्छेने मी आनदंाने तुमच्याकडे यावे व
तुमच्या सहवासात पुन्हा उत्तेिजत व्हावे. 33आता शांतीचा देव तुम्हा
सवार्ंबरोबर असो. आमेन.

पौलाचापौलाचा िमत्रमिमत्रमंडंळीलाडळीला सलामसलाम

आता, िंकिख्रया शहरातील असलेल्या मडंळीची सेिवका,
आपली बहीण िफबी िहची मी तुम्हास िशफारस करतो की,
2तुम्ही पिवत्र जनांस शोभेल असे ितचे प्रभूमध्ये स्वागत

करा आिण ितच्या ज्या कामात तुमची गरज लागेल त्यामध्ये ितचे
साहाय्यक व्हा; कारण ती स्वतः पुष्कळांना व मलाही साहाय्यक झाली
आहे.

3 िख्रस्त येशूमध्ये माझे जोडीदार-कामकरी िप्रस्का व अिक्वला ह्यांना
सलाम द्या. 4यांनी माझ्या िजवासाठी आपला जीव धोक्यात घातला
आिण मीच एकटा त्यांचे उपकार मानतो असे नाही, पण परराष्ट्र ीयातील
सवर् मडंळ्या त्यांचे उपकार मानतात. 5 त्याचप्रमाणे, त्यांच्या घरात
जमणार्या मडंळीलाही सलाम द्या आिण माझ्या िप्रय अपनैतला सलाम
द्या; तो िख्रस्तासाठी आिशयाचे प्रथमफळ आहे. 6मरीयेला सलाम द्या;
ितने तुमच्यासाठी पुष्कळ कष्ट केले आहेत;

7माझे आप्त व जोडीदार-बिंदवान अदं्रोिनकस व यिुनया ह्यांना सलाम
द्या; प्रेिषतांत त्यांचे नाव आहे व माझ्यापूवीर्च ते िख्रस्ताचे झाले होते.
8प्रभूमध्ये माझा िप्रय अिंप्लयात ह्याला सलाम द्या. 9 िख्रस्तात आमचा
जोडीदार-कामकरी उबार्न आिण माझा िप्रय स्ताखू ह्यांना सलाम द्या.

10 िख्रस्तात स्वीकृत अिपल्लेस ह्याला सलाम द्या. अिरस्तबूलच्या
घरातल्यांना सलाम द्या. 11माझा आप्त हेरोिदयोन ह्याला सलाम द्या.
नाकीर्सच्या घरचे जे प्रभूत आहेत त्यांना सलाम द्या.

12प्रभूमध्ये श्रम करणार्या त्रुफैना व त्रुफोसा ह्यांना सलाम द्या. िप्रय
पिर्सस िहला सलाम द्या. प्रभूमध्ये ितने पुष्कळ श्रम केले आहेत.
13प्रभूमध्ये िनवडलेला रुफस व त्याची आई ह्यांनाही सलाम द्या. ती
मला आई समान आहे. 14असंुिक्रत, फ्लगोन, हरमेस, पत्रबास आिण
हरमास ह्यांना व त्यांच्याबरोबर राहणार्या बांधवांना सलाम द्या.
15 िफललोगस, यिुलया, िनरीयस व त्याची बहीण आिण ओलंुपास ह्यांना
सलाम द्या आिण त्यांच्याबरोबर राहणार्या सवर् पिवत्र जनांस सलाम द्या.
16पिवत्र चंुबनाने एकमेकांना सलाम द्या. िख्रस्ताच्या सवर् मडंळ्या
तुम्हास सलाम पाठवत आहेत.

फफुुटीटी करणाऱ्यांसकरणाऱ्यांसंबंबंधंीधी इशाराइशारा

17आता, बधंंूनो, मी तुम्हास िवनतंी करतो की, तुम्ही िशकलेल्या
िशकवणीिवरुद्ध जे फुटी व अडथळे िनमार्ण करतात त्यांच्यावर लक्ष
ठेवून त्यांना टाळा. 18कारण असे लोक जो िख्रस्त आपला प्रभू आहे
त्याची सेवा करीत नाहीत पण आपल्या पोटाची सेवा करतात आिण गोड
भाषणे व प्रशसंा करून भोळ्या मनुष्यांची मने बहकवतात; 19कारण
तुमचे आज्ञापालन सवर्त्र सवार्ंना कळले आहे म्हणून मी तुमच्यासाठी
आनदं करतो. पण तुम्ही चांगल्यािवषयी ज्ञानी व्हावे आिण वाईटािवषयी
अजाण असावे अशी माझी इच्छा आहे. 20आिण शांतीचा देव सतैानाला
तुमच्या पायांखाली लवकरच तुडवील. आपला प्रभू येशू िख्रस्त याची
कृपा तुमच्याबरोबर असो. आमेन.

िनरिनराळ्यािनरिनराळ्या जणांचाजणांचा सलामसलाम

21माझा जोडीदार-कामकरी तीमथ्य आिण माझे आप्त लुिकयस,
यासोन व सोिसपेतर हे तुम्हास सलाम पाठवतात. 22 हे पत्र ज्याने
िलिहले आहे तो तिर्तयस तुम्हास प्रभूमध्ये सलाम पाठवत आहे.
23माझा आिण या सवर् मडंळीचा आश्रयदाता गायस तुम्हास सलाम
पाठवत आहे. नगर कारभारी एरास्त व बधंू कुतर् हेही तुम्हास सलाम
पाठवतात. 24-25आता माझ्या सुवातेर्प्रमाणे व येशू िख्रस्ताच्या
घोषणेप्रमाणे जे रहस्य मागील यगुात गुप्त ठेवण्यात आले, 26पण आता
प्रकट करण्यात आले आहे व संदेष्ट्यांच्या शास्त्रलेखावरून सनातन
देवाच्या आजे्ञप्रमाणे िवश्वासाच्या आज्ञापालनासाठी सवर् राष्ट्र ांना कळवले
आहे त्या रहस्याच्या प्रकटीकरणानुसार जो तुम्हास िस्थर करण्यास
समथर् आहे, 27 त्या अनन्य ज्ञानी देवाला येशू िख्रस्ताद्वार ेयगुानुयगु गौरव
असो. आमेन.
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देवाच्या इच्छेप्रमाणे िख्रस्त येशूचा प्रेिषत होण्याकरता
बोलावलेला, पौल आिण बधंू सोस्थनेस यांजकडून, 2किंरथ
शहरात असलेल्या देवाच्या मडंळीस, म्हणजे िख्रस्त येशूमध्ये

पिवत्र केलेले आिण पिवत्रजन होण्यास बोलावलेले आहेत त्यांना व
आपला प्रभू येशू िख्रस्त, म्हणजे त्यांचा व आमचाही प्रभू, याचे नाव सवर्
िठकाणी घेणाऱ्या सवर् लोकांस, 3 देव आपला िपता आिण प्रभू येशू
िख्रस्त यापासून कृपा व शांती असो.

4 िख्रस्त येशूमध्ये तुमच्यावर झालेल्या देवाच्या कृपेबद्दल मी सतत
तुमच्यासाठी माझ्या देवाचे उपकार मानतो. 5 त्याने तुम्हास प्रत्येक
बाबतीत, सवर् बोलण्यात व सवर् ज्ञानात समृद्ध केले आहे. 6जशी
िख्रस्तािवषयी साक्ष खरी असल्याची खात्री तुम्हामध्ये झाली तसल्याच
प्रकार ेत्याने तुम्हासही संपन्न केले आहे. 7 म्हणून तुम्हांत कोणत्याही
आित्मक दानाची कमतरता नाही, तर तुम्ही आपल्या प्रभू येशू
िख्रस्ताच्या प्रकट होण्याची वाट पाहता. 8तोच तुम्हास शेवटपयर्ंत दृढ
देखील राखील, जेणेकरून आपल्या प्रभू येशूच्या िख्रस्ताच्या िदवशी
तुम्ही िनदोर्ष असावे. 9ज्याने आपला पुत्र येशू िख्रस्त, आपला प्रभू
याच्या सहभािगतेत तुम्हास बोलावले होते, तो देव िवश्वासू आहे.

िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीतीलडळीतील पक्षािभमानाचीपक्षािभमानाची वृित्तवृित्त
10तर आता, बधंूनो, प्रभू येशू िख्रस्ताच्या नावामध्ये मी तुम्हास

िवनतंी करतो की, तुम्ही सवार्ंनी एकमेकांशी सारख्या मनाने एकत्र व्हावे
आिण तुमच्यात मतभेद असू नयेत, तर तुम्ही एकाच हेतूने पिरपूणर् व्हावे.
11कारण माझ्या बधंूनो ख्लोवेच्या मनुष्यांकडून मला असे कळिवण्यात
आले की, तुमच्यात भांडणे आहेत. 12माझे म्हणणे असे आहे की
तुमच्यातील प्रत्येकजण म्हणतो, “मी पौलाचा आहे.” “मी अपुल्लोचा
आहे,” “मी केफाचा आहे,” “मी िख्रस्ताचा आहे.” 13 िख्रस्त िवभागला
गेला आहे का? पौल वधस्तभंावर तुमच्यासाठी िखळला गेला होता का?
पौलाच्या नावाने तुमचा बािप्तस्मा झाला का? 14मी देवाचे आभार
मानतो की, िक्रस्प व गायस यांच्यािशवाय मी कोणाचाही बािप्तस्मा केला
नाही. 15यासाठी की, माझ्या नावात तुमचा बािप्तस्मा करण्यात आला,
असे कोणीही म्हणू नये. 16स्तेफनाच्या घरच्यांचा सुद्धा मी बािप्तस्मा
केला, याव्यितरीक्त, तर इतर कोणाचाही बािप्तस्मा केल्याचे मला आठवत
नाही. 17कारण िख्रस्ताने मला बािप्तस्मा करण्यासाठी नाही तर
शुभवतर्मान सांगण्यासाठी पाठवले, ते देखील मानवी ज्ञानाने नव्हे,
यासाठी की, िख्रस्ताच्या वधस्तभंावरील मृत्यूचे सामथ्यर् व्यथर् होऊ नये.

वधस्तवधस्तंभंाच्याभाच्या ठायीठायी असलअसलेेललेे सामथ्यसामथ्यर्र्

18कारण ज्यांचा नाश होत आहे अशांसाठी वधस्तभंािवषयीचा संदेश
मूखर्पणाचा आहे, परतंु ज्यांचे तारण होत आहे, अशांसाठी तो देवाचे
सामथ्यर् आहे. 19कारण असे िनयमशास्त्रात िलिहले आहे,
“शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन आिण
बुिद्धवंताची बुिद्ध मी व्यथर् करीन.”

20ज्ञानी मनुष्य कोठे आहे? िवद्वान कोठे आहे? या जगातील वाद
घालणारा कोठे आहे? देवाने जगाचे ज्ञान मूखर्पणाचे ठरवले नाही का?
21 म्हणून, देवाचे ज्ञान असतानाही, या जगाला स्वतःच्या ज्ञानाने
देवाला ओळखता आले नाही, तेव्हा आम्ही जो “मूखर्पणाचा” संदेश
गाजिवतो त्यामुळे जे िवश्वास ठेवणार ेआहेत त्यांचे तारण करण्याचे

देवाला बर ेवाटले. 22कारण अनेक यहूदी लोक चमत्काराची िचन्हे
िवचारतात आिण ग्रीक लोक ज्ञानाचा शोध घेतात, 23परतंु आम्ही
वधस्तभंावर िखळलेला िख्रस्त गाजिवतो. हा संदेश यहूदी लोकांसाठी
अडखळण आिण ग्रीकांसाठी मूखर्पणा असा आहे. 24परतंु ज्यांना
बोलावलेले आहे, अशा यहूदी व ग्रीक दोघांसही िख्रस्त हा संदेश आहे तो
देवाचे सामथ्यर् व देवाचे ज्ञान असाही आहे. 25तथािप ज्यांस तुम्ही
देवाचा “मूखर्पणा” म्हणता ते मानव प्राण्याच्या शहाणपणापेक्षा अिधक
शहाणपणाचे आहे आिण ज्यांस तुम्ही देवाचा “दबुर्ळपणा” समजता ते
मानव प्राण्याच्या सशक्तपणाहून अिधक शिक्तशाली आहे.

26तर आता बधंूनो, देवाने तुम्हास केलेल्या पाचारणाबद्दल िवचार
करा. मानवी दृिष्टकोनातून तुमच्यातील पुष्कळसे शहाणे, सामथ्यर्शाली,
उच्च कुळातले नव्हते, 27 त्याऐवजी जगातले जे मूखर् त्यांना देवाने
िनवडले, यासाठी की, शहाण्या मनुष्यास फिजत करावे. 28कारण
जगातील देवाने दीन, तुच्छ मानलेले, जे “नगण्य” त्यांना िनवडले.
यासाठी की जे “काहीतरी” आहेत त्यांना नगण्य करावे. 29यासाठी की
कोणाही मनुष्याने देवासमोर बढाई मारू नये. 30कारण तो िख्रस्त
येशूमध्ये तुमच्या जीवनाचा उगम आहे व तो देवाची देणगी म्हणून आपले
ज्ञान, आपले नीितमत्त्व, आपले पिवत्रीकरण आिण आपली मुक्ती असा
झाला आहे. 31यासाठी की िनयमशास्त्रात असे िलिहले आहे, “जो
अिभमान बाळगतो त्याने परमेश्वरािवषयी बाळगावा.”

तत्त्वज्ञानतत्त्वज्ञान वव प्रकटीकरणप्रकटीकरण

बधंूनो, जेव्हा मी तुमच्याकडे आलो तेव्हा मी देवािवषयीचे सत्य
रहस्य मानवी ज्ञानाने िंकवा उत्कृष्ट भाषण करून सांगत आलो
असे नाही. 2कारण तुमच्यामध्ये असताना फक्त येशू िख्रस्त

आिण तोसुध्दा वधस्तभंावर िखळलेला, यािशवाय कशाचेही ज्ञान मला
असू नये असा मी ठाम िनश्चय केला आहे. 3आिण मी तुमच्याकडे
अशक्त, भयभीत व थरथर कापत आलो. 4माझे भाषण व घोषणा हे मन
वळिवणाऱ्या मानवी ज्ञानाद्वार ेिदलेले नव्हते पण ते आत्मा आिण त्याचे
सामथ्यर् यांच्या द्वार ेहोते. 5 जेणेकरून तुमचा िवश्वास मानवी ज्ञानावर
नव्हे तर देवाच्या सामथ्यार्वर असावा.

6तरीपण, जे आित्मक परीपक्व आहेत त्यांना आम्ही ज्ञान सांगतो
परतंु ते ज्ञान या जगाचे नाही आिण या यगुाचे नाहीसे होणार ेजे
अिधकारी त्यांचेही नाही. 7तर देवाचे रहस्यमय ज्ञान आम्ही सांगतो ते
गुप्त ठेवलेले होते, ते देवाने यगुाच्या पूवीर् तुमच्याआमच्या गौरवासाठी
नेमले होते. 8 हे ज्ञान या यगुाच्या कोणाही अिधकाऱ्याला माहीत नव्हते
कारण जर त्यांना कळले असते, तर त्यांनी गौरवी प्रभूला वधस्तभंावर
िखळले नसते. 9परतंु ज्याप्रमाणे पिवत्र शास्त्र म्हणते,
“डोळ्यांनी पािहले नाही,
कानांनी ऐकले नाही आिण
मनुष्याच्या मनात जे आले नाही,
ते देवाने त्याच्यावर प्रीती करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.”

10 ते देवाने आत्म्याच्याद्वार ेआपणांस प्रकट केले आहे कारण हा
आत्मा प्रत्येक गोष्टींचा व देवाच्या खोल गोष्टींचाही शोध घेतो. 11कारण
मनुष्याच्या आत्म्यािशवाय मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दसुरा कोण
मनुष्य आहे? त्याप्रमाणेच देवाच्या आत्म्यािशवाय देवाचे खोल िवचार
कोणीच ओळखू शकत नाही. 12परतंु आम्हास जगाचा आत्मा िमळाला
नाही, तर देवापासूनचा आत्मा िमळाला आहे. यासाठी की, देवाने
आपल्याला जे कृपेने िदले ते आपण ओळखून घ्यावे. 13मानवी ज्ञानाने
िशकवलेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत नाही, तर आत्म्याने
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िशकवलेल्या शब्दांनी, आित्मक शब्द उपयोगात आणून आध्याित्मक
गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो. 14स्वाभािवक मनुष्य देवाच्या आत्म्याच्या
गोष्टी स्वीकारत नाही कारण त्या त्यास मूखर्पणाच्या वाटतात आिण तो
त्या मानीत नाही, कारण त्या आत्म्याने समजायच्या असतात. 15जो
आित्मक आहे तो तर सवर् गोष्टी समजतो तरी त्याची स्वतःची पारख
कोणाकडूनही होत नाही. 16कारण पिवत्र शास्त्र म्हणते,
“प्रभूचे मन कोण जाणतो? जो त्यास िशकवू शकेल?”
परतंु आपल्याला तर िख्रस्ताचे मन आहे.

पक्षािभमानीपक्षािभमानी वृत्तीचावृत्तीचा िनषिनषेेधध

बधंंूनो, आित्मक लोकांशी बोलावे तसा मी तुमच्याशी बोलू
शकलो नाही. पण त्याऐवजी मला तुमच्याशी दिैहक
लोकांसारखे आिण िख्रस्तामधील बालकांसारखे बोलावे

लागले. 2मी तुम्हास िपण्यासाठी दधू िदले, जड अन्न िदले नाही कारण
तुम्ही जड अन्न खाऊ शकत नव्हता व आतासुद्धा तुम्ही खाऊ शकत
नाही. 3तुम्ही अजूनसुद्धा दिैहक आहात कारण तुमच्यात मत्सर व
भांडणे चालू आहेत, तर तुम्ही दिैहक नाहीत काय व जगातील
लोकांसारखे चालत नाही काय? 4कारण जेव्हा एक म्हणतो, “मी
पौलाचा आहे,” आिण दसुरा म्हणतो, “मी अपुल्लोसाचा आहे,” तेव्हा
तुम्ही साधारण मानवच आहात की नाही? 5तर मग अपुल्लोस कोण
आहे? आिण पौल कोण आहे? ज्यांच्याद्वार ेतुम्ही िवश्वास ठेवला असे ते
सेवक आहेत, प्रत्येकाला प्रभूने जे काम नेमून िदले त्याप्रमाणे ते आहेत.
6मी बी लावले, अपुल्लोसाने त्यास पाणी घातले, पण देवाने त्याची वाढ
केली. 7तर मग लावणारा काही नाही िंकवा पाणी घालणाराही काही
नाही, पण वाढिवणारा देव हाच काय तो आहे. 8 जे बी पेरतात व पाणी
घालतात ते एक आहेत आिण प्रत्येकाला आपआपल्या श्रमाप्रमाणे
आपआपली मजूरी िमळेल. 9कारण अपुल्लोस आिण मी देवाच्या
सेवाकायार्त सहकमीर् आहोत. तुम्ही देवाचे शेत आहात व देवाची इमारत
आहात.

िशक्षकांवरीलिशक्षकांवरील जबाबदारीजबाबदारी

10 देवाच्या कृपेद्वार ेजे मला िदले आहे त्याप्रमाणे मी सूज्ञ, कुशल
बांधणाऱ्यांप्रमाणे पाया घातला आिण दसुरा त्यावर बांधीत आहे तर
त्यावरचे बांधकाम आपण कसे करीत आहोत, ह्यािवषयी प्रत्येकाने
काळजी घ्यावी. 11 येशू िख्रस्त हा जो घातलेला पाया आहे,
त्याच्यावाचून इतर कोणीही दसुरा पाया घालू शकत नाही. 12जर कोणी
त्या पायावर सोने, चांदी, मौल्यवान दगड, लाकूड, गवत िंकवा पेंढा यांनी
बांधतो, 13तर बांधणाऱ्या प्रत्येकाचे काम उघड होईल कारण तो िदवस
ते उघडकीस आणील, तो िदवस अग्नीने प्रकट होईल व तोच अग्नी
प्रत्येकाचे काम कसे आहे याची परीक्षा करील. 14ज्या कोणाचे त्या
पायावर बांधलेले काम िटकेल, त्यास प्रितफळ िमळेल. 15पण एखाद्याचे
काम जळून जाईल व त्याचे नुकसान होईल तथािप तो स्वतः तारला
जाईल परतंु जणू काय अग्नीतून बाहेर पडलेल्यासारखा तारला जाईल.

16तुम्ही देवाचे िनवासस्थान आहात आिण देवाचा आत्मा
तुमच्यामध्ये िनवास करतो हे तुम्हास माहीत नाही काय? 17जर कोणी
देवाच्या िनवासस्थानाचा नाश करतो तर देव त्या व्यक्तीचा नाश करील;
कारण देवाचे िनवास्थान पिवत्र आहे आिण ते तुम्ही आहात.

18कोणीही स्वतःला फसवू नये, जर कोणी स्वतःला या जगाच्या
दृष्टीने ज्ञानी समजत असेल तर त्याने खरोखर ज्ञानी होण्यासाठी “मूखर्”
व्हावे. 19कारण या जगाचे ज्ञान देवाच्या दृष्टीने मूखर्पणाचे आहे; कारण
असे पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे की,
“देव ज्ञान्यांना त्यांच्याच धूतर्पणात धरतो.”

20आिण पुन्हा
“परमेश्वर जाणतो की, ज्ञान्यांचे िवचार व्यथर् आहेत.”

21 म्हणून मनुष्यांिवषयी कोणीही फुशारकी मारू नये कारण सवर् गोष्टी
तुमच्या आहेत. 22तर तो पौल िंकवा अपुल्लोस िंकवा केफा, जग, जीवन
िंकवा मरण असो, आताच्या गोष्टी असोत अथवा येणाऱ्या गोष्टी असोत,
हे सवर् तुमचे आहे. 23तुम्ही िख्रस्ताचे आहात आिण िख्रस्त देवाचा आहे.

प्रेिषतप्रेिषत ददेेवालावाला जबाबदारीजबाबदारी

आम्ही िख्रस्ताचे सेवक व देवाच्या रहस्याचे कारभारी आहोत
असे प्रत्येकाने मानावे. 2या दृष्टीकोणातून हे गरजेचे आहे की
जबाबदारी असलेल्या कारभाऱ्याने िवश्वासू असले पािहजे.

3पण तुम्हाकडून िंकवा कोणा मानवी न्यायाधीशाकडून माझा न्याय
व्हावा ही मला लहान गोष्ट वाटत आहे, मी माझा स्वतःचा देखील न्याय
करीत नाही. 4कारण जरी माझा िववेक मला दोष देत नाही तरी त्यामुळे
मी िनदोर्ष ठरतो असे नाही. प्रभू हाच माझा न्यायिनवाडा करणारा आहे.
5 म्हणून योग्य समय येईपयर्ंत म्हणजे प्रभू येईपयर्ंत न्यायिनवाडा करुच
नका. तो अधंारामध्ये दडलेल्या गोष्टींवर प्रकाश टाकील व
अतंःकरणातील हेतू उघडकीस आणील, त्यावेळी देवाकडून प्रत्येकाची
प्रशसंा होईल.

6आता, बधंूनो, तुमच्यासाठी मी या गोष्टी माझ्याकिरता व
अपुल्लोसाकरीता उदाहरणाने लागू केल्या आहेत. यासाठी की,
शास्त्रलेखापलीकडे कोणी स्वतःला न मानावे हा धडा तुम्ही
आम्हापासून िशकावे म्हणजे तुम्हापकैी कोणीही गवार्ने फुगून जाऊ नये
म्हणजे एखाद्याला चांगली वागणूक देऊन दसुऱ्याला िवरोध करू नये.

7कारण तुझ्यात व दसुऱ्यात फरक पाहतो तो कोण आहे? आिण तुला
िमळाले नाही असे तुझ्याजवळ काय आहे? ज्याअथीर् तुला सवर् िमळाले
आहे, तर तुला िमळाले नाही अशी बढाई का मारतोस? 8तुम्हास ज्याची
गरज आहे ते सवर् आधीच तुमच्याकडे आहे. तुम्ही अगोदरच श्रीमतं
झाला आहात, तृप्त झाला आहात, तुम्हास असे वाटते की
आमच्यािशवाय तुम्ही राजे झाला आहात आिण तुम्ही राजे बनलाच
असता तर ठीक झाले असते, कारण आम्ही सुद्धा तुमच्याबरोबर राजे
बनलो असतो. 9कारण मला वाटते की देवाने आम्हास मरण्यासाठी
िशक्षा िदलेल्या अशा लोकांसारखे शेवटचे प्रेिषत केले कारण आम्ही
जगाला, देवदतूांना तसेच मनुष्यांना जणू तमाशा असे झालो आहोत.
10आम्ही िख्रस्तासाठी मूखर्, तर तुम्ही िख्रस्तामध्ये शहाणे आहात!
आम्ही अशक्त आहोत, पण तुम्ही बलवान आहात! तुम्ही आदरणीय
आहात, पण आम्ही तुच्छ आहोत! 11अगदी या क्षणापयर्ंत आम्ही भुकेले
आिण तहानलेले, उघडे आहोत, अमानुषपणे मारलेले, आम्ही बेघर असे
आहोत. 12आिण आम्ही श्रम करतो, आम्ही स्वतःच्या हातांनी काम
करतो, आमची िंनदा होत असता आम्ही आशीवार्द देतो. 13 जेव्हा
आमची िंनदा होते, तेव्हा आम्ही आशीवार्द देतो. 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.

िपतृतुल्यिपतृतुल्य बोधबोध वव सूचनासूचना

14मी तुम्हास हे लाजिवण्यासाठी िलिहत नाही, तर उलट मी तुम्हास
माझ्या िप्रय लेकरांप्रमाणे चांगल्या गोष्टींची जाणीव करून देत आहे.
15कारण जरी तुम्हास िख्रस्तामध्ये दहा हजार गुरू असले तरी पुष्कळ
वडील नाहीत कारण िख्रस्त येशूमध्ये शुभवतर्मानाच्या योगे मी तुम्हास
जन्म िदला आहे. 16यास्तव मी तुम्हास बोध करतो की माझे अनुकरण
करा. 17यासाठीच तीमथ्याला तुमच्याकडे पाठवले आहे. प्रभूमध्ये तो
माझा िप्रय व िवश्वासू पुत्र आहे. ज्याप्रमाणे मी सगळीकडे प्रत्येक
मडंळीमध्ये िशकवतो, तसेच तो िख्रस्तामधील माझ्या िशकवणकुीची
आठवण करून देईल. 18पण जणू काय मी तुमच्याकडे येणार नाही,
म्हणून काहीजण गवार्ने फुगले आहेत. 19तरीही जर प्रभूची इच्छा असेल
तर मी लवकरच तुमच्याकडे येईन आिण मग मला समजेल की, जे गवार्ने
फुगून गेले ते िकती चांगले आहेत हे पाहण्यासाठी नव्हे, तर ते िकती
सामथ्यर्शाली आहेत हे मी पाहीन. 20कारण देवाचे राज्य बोलण्यावर
अवलबंून नसते तर सामथ्यार्वर असते. 21तुम्हास काय पािहजे? मी
तुमच्याकडे तुम्हास िशक्षा करण्यासाठी काठी घेऊन यावे, की प्रीतीने व
सौम्यतेच्या आत्म्याने यावे?
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भयभयंकंरकर स्वरूपाच्यास्वरूपाच्या अनीतीचअनीतीचेे एकएक उदाहरणउदाहरण

मी अशी बातमी ऐकली आहे की, तुमच्यामध्ये व्यिभचार चालू
आहे. ते असे की, आपणामध्ये कोणी आपल्या िपत्याच्या
दसुऱ्या पत्नीशी अनिैतक संबधं ठेऊन आहे. वास्तिवक असले

दषु्कृत्य परराष्ट्र ीय लोकांमध्येही आढळणार नाही. 2आिण तरीही तुम्ही
गवार्ंने फुगला आहात, परतंु तुम्हास त्याबद्दल शोक व्हायला नको होता
का? जे कोणी हे कमर् केले असेल त्यास तुमच्यातून काढून टाकले
पािहजे. 3कारण जरी मी शरीराने तुमच्यात नसलो तरी आत्म्याने हजर
आहे आिण हजर असल्याप्रमाणे त्याचा मी अगोदरच न्याय केलेला आहे,
ज्याने हे अयोग्य कृत्य केले आहे, 4 जेव्हा तुम्ही प्रभू येशूच्या नावाने
एकत्र जमाल आिण तेव्हा आपला प्रभू येशू ह्याच्या सामथ्यार्ने, माझा
आत्मा तुमच्याबरोबर असेल, 5तुम्ही अशा मनुष्यास देहाच्या
नाशाकरता सतैानाच्या स्वाधीन करावे; म्हणजे, प्रभूच्या िदवशी त्याच्या
आत्म्याचे तारण व्हावे. 6तुमचा अिभमान चांगला नाही. थोडेसे खमीर
सगळा गोळा फुगवते, हे तुम्हास मािहत आहे ना? 7 म्हणून तुम्ही जुने
खमीर काढून टाका, यासाठी की जसे तुम्ही बेखमीर झाला आहात तसे
तुम्ही एक नवीन गोळा व्हावे कारण आपला वल्हांडणाचा कोकरा जो
िख्रस्त त्याचे अपर्ण झाले आहे. 8तर आपण जुन्या खिमराने िंकवा
वाईटपणा व कुकमार्च्या खिमराने नाही, पण सरळपणा व खरपेणाच्या
बेखमीर भाकरीने सण पाळू या.

9मी तुम्हास माझ्या पत्रात िलिहले होते की व्यिभचाऱ्याशी संबधं ठेवू
नका. 10तथापी जगातले व्यिभचारी, लोभी, लुबाडणार ेिंकवा मूिर्तपुजक
ह्यांची संगत मुळीच धरू नये असे माझे म्हणणे नाही; कारण मग तुम्हास
जगातून बाहेर जावे लागेल. 11पण आता, मी तुम्हास िलिहले आहे की,
िख्रस्तात बधंू म्हणलेला असा कोणी जर व्यिभचारी, लोभी िंकवा
मूिर्तपुजक, िंनदक, िपणारा िंकवा लुबाडणारा असेल तर त्याच्याशी
संबधं ठेवू नका; अशा मनुष्यांबरोबर जेवूही नका. 12 (कारण जे
मडंळीच्या बाहेर आहेत त्यांचा न्याय करण्याचा माझा काय संबधं?)
त्याऐवजी जे मडंळीत आहेत त्यांचा न्याय तुम्ही करीत नाही काय?
13पण देव बाहेरच्यांचा न्याय करतो म्हणून
‘तुम्ही आपल्यामधून त्या दषु्ट मनुष्यास बाहेर काढा.’

िख्रस्तीिख्रस्ती लोकांचीलोकांची न्यायालयातन्यायालयात गगेेललेेलीली भांडणभांडणेे

जेव्हा तुमच्यापकैी एखाद्याचा दसुऱ्याबरोबर वाद असेल, तर
तो वाद पिवत्र जनांपुढे जाण्याऐवजी ती व्यक्ती तो वाद
न्यायालयात अनीितमान लोकांसमोर नेण्याचे धाडस का

करतो? 2पिवत्रजन जगाचा न्याय करतील हे तुम्हास मािहत नाही काय?
आिण जर तुमच्याकडून जगाचा न्याय होणार आहे, तर क्षुल्लक बाबींचा
िनणर्य करण्यास तुम्ही योग्य नाही काय? 3आपण देवदतूांचा न्याय
करणार आहोत, हे तुम्हास मािहत नाही काय? तर या जीवनासंबधंीचा
न्याय िकती िवशेषेकरून आम्ही करू शकणार नाही? 4 म्हणून जर
दररोजच्या जीवनासंबधंीची प्रकरणे तुम्हास िनकालात काढायची
असतील, तर ज्यांची मडंळीत काही गणती नाही, अशा मनुष्यांना न्याय
ठरिवण्यास का बसवता? 5तुम्हास लाज वाटावी म्हणून मी असे
म्हणतो, ज्याला भावाभावांचा न्यायिनवाडा करता येईल, असा एकही
शहाणा मनुष्य तुमच्यात नाही काय? 6पण या ऐवजी, भाऊ भावावर
िफयार्द करतो आिण तीिह अिवश्वासणाऱ्या पुढे करतो हे कसे? 7तुम्ही
एकमेकांवर खटले भरता ह्यात सवर् प्रकार ेतुमचीच हानी आहे, त्यापेक्षा
तुम्ही अन्याय का सहन करीत नाही? त्यापेक्षा तुम्ही आपली फसवणूक
का होऊ देत नाही? 8उलट तुम्ही दसुऱ्यावर आिण स्वतःच्या भावावर
अन्याय करता आिण फसवता. 9अनीितमानास देवाचे राज्य वतन
िमळणार नाही, हे तुम्ही जाणत नाही काय? फसू नका; कोणीही
व्यिभचारी, मूिर्तपुजक िंकवा व्यिभचारी, िवपरीत संभोग करू देणार ेिंकवा
िवपरीत संभोग करणार,े 10चोर, लोभी, दारूबाज, िंनदा करणार ेिंकवा
लुबाडणार ेह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन िमळणार नाही. 11आिण तुम्ही
िकत्येकजण तसे होता; पण तुम्ही धुतले गेला आहा, तुम्ही पिवत्र केले
गेला आहात आिण प्रभू येशू िख्रस्ताच्या नावाने व आपल्या देवाच्या
आत्म्याकडून तुम्ही नीितमान ठरवले गेला आहात.

अशुद्धताअशुद्धता हीही िख्रस्तीिख्रस्ती मनुष्याच्यामनुष्याच्या जीवनक्रमाशीजीवनक्रमाशी िवसिवसंगंतगत होयहोय
12 “सवर् गोष्टी मला कायदेशीर आहेत,” पण सवर् गोष्टी माझ्या िहताच्या

नसतात, “सवर् गोष्टी मला कायदेशीर आहेत,” पण मी त्यातील
कोणत्याच गोष्टींच्या अधीन होणार नाही. 13अन्न पोटासाठी आहे आिण
पोट अन्नासाठी आहे पण देव त्या दोघांचाही नाश करील. पण
व्यिभचारासाठी शरीर नाही, तर शरीर प्रभूसाठी आहे आिण शरीरासाठी
प्रभू आहे. 14आिण देवाने प्रभूला उठवले आिण तो त्याच्या सामथ्यार्ने
आपल्यालासुद्धा उठवील. 15तुमची शरीर ेिख्रस्ताचे अवयव आहेत, हे
तुम्हास मािहत नाही काय? मग मी िख्रस्ताचे अवयव घेऊन ते वेश्येचे
अवयव करू काय? तसे न होवो. 16तुम्ही हे जाणत नाही का की, जो
वेश्येशी जोडला जातो तो ितच्याशी शरीराने एक होतो? कारण तो
म्हणतो की, ती दोघे एकदेह होतील. 17पण जो प्रभूशी जोडला जातो तो
त्याच्याशी आत्म्याने एकरूप होतो. 18 व्यिभचारापासून दरू पळा. जे
दसुर ेकोणतेही पाप मनुष्य करतो ते त्याच्या शरीराबाहेर होते पण
व्यिभचार करणारा आपल्या स्वतःच्या शरीरािवरुद्ध पाप करतो.
19 िंकवा तुम्ही हे जाणत नाही का की, तुमचे शरीर हे देवाकडून
िमळालेल्या व तुमच्यात असलेल्या पिवत्र आत्म्याचे िनवासस्थान आहे?
आिण तुम्ही आपले स्वतःचे नाही? 20कारण तुम्हास मोल देऊन िवकत
घेतले आहे; म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे गौरव करा.

िववाहिववाह, ब्रम्हचयब्रम्हचयर्र् वव सूटपत्रसूटपत्र ह्यांिवषयीह्यांिवषयी प्रश्नप्रश्न

आता तुम्ही मला िलिहलेल्या गोष्टींिवषयी मी िलिहत आहे;
स्त्रीला स्पशर् न करणे हे पुरुषासाठी बर ेआहे. 2तरीही
व्यिभचार होत आहेत म्हणून प्रत्येक पुरुषाला आपली

स्वतःची पत्नी असावी आिण प्रत्येक स्त्रीला आपला स्वतःचा पती
असावा. 3पतीने पत्नीला ितचा हक्क द्यावा; आिण त्याचप्रमाणे पत्नीनेही
पतीला द्यावा. 4पत्नीला ितच्या स्वतःच्या शरीरावर अिधकार नसतो,
पण पतीला असतो; आिण त्याचप्रमाणे पतीलाही त्याच्या स्वतःच्या
शरीरावर अिधकार नसतो, पण पत्नीला असतो. 5 िवषयसुखासाठी
एकमेकाला वंिचत करू नका, तुम्हास प्राथर्नेला वेळ देता यावा म्हणून
एकमेकांच्या संमतीने ठरािवक वेळेकरीता दरू राहा आिण मग पुन्हा एक
व्हा यासाठी की, सतैानाने तुमच्या असंयमामुळे तुम्हास मोहात पाडू नये.
6पण मी हे संमती म्हणून सांगतो, आज्ञा म्हणून नाही. 7माझी इच्छा
अशी आहे की, सवर् लोक माझ्यासारखे असावेत पण प्रत्येक व्यक्तीला
त्याचे स्वतःचे असे देवापासून दान आहे. एकाला एका प्रकार ेराहण्याचे
आिण दसुऱ्याला दसुऱ्या प्रकार ेराहण्याचे.

8 म्हणून मी सवर् अिववािहतांना आिण िवधवांना असे म्हणतो की,
तुम्ही माझ्याप्रमाणे रािहलात तर ते तुमच्यासाठी बर ेआहे. 9तथािप जर
त्यास संयम करता येत नसेल तर त्यांनी लग्न करावे; कारण वासनेनी
जळण्यापेक्षा लग्न करणे बर.े 10आिण िववािहतांना मी आज्ञा देत आहे,
मी नाही पण प्रभू देत आहे की पत्नीने पतीला सोडू नये. 11पण, जर
ितने सोडले तर लग्न न करता तसेच रहावे िंकवा आपल्या पतीबरोबर
समेट करावा आिण पतीने पत्नीला सोडू नये. 12पण इतरांना हे प्रभू
सांगत नाही, पण मी सांगतो की, जर एखाद्या बधंूची पत्नी िवश्वास
ठेवणारी नसेल आिण त्याच्याबरोबर राहण्यास ितची संमती असेल तर
त्याने ितला सोडू नये. 13आिण एखाद्या स्त्रीचा पती िवश्वास ठेवणारा
झाला नसेल आिण ितच्याबरोबर राहण्यास त्याची संमती असेल तर
ितने त्यास सोडू नये. 14कारण, िवश्वास न ठेवणारा पती पत्नीमुळे पिवत्र
होतो आिण िवश्वास न ठेवणारी पत्नी पतीमुळे पिवत्र होते. नाही तर
तुमची मुले अशुद्ध असती पण ती आता पिवत्र आहेत. 15पण स्वतः
िवश्वास ठेवत नसल्यामुळे कोणी सोडून जात असेल तर जाऊ द्या;
कारण कोणी बधंू िंकवा बहीण अशा बाबतीत बधंनात नाही. पण देवाने
आपल्याला शांतीत राहण्याकिरता बोलावले आहे. 16कारण पत्नी, तू हे
कशावरून जाणतेस की, तू आपल्या पतीला तारशील की नाही? िंकवा
तू, पती, हे कशावरून जाणतोस की, तू आपल्या पत्नीला तारशील की
नाही? 17तर जसे प्रभूने प्रत्येकाला वाटून िदले आहे, जसे देवाने
प्रत्येकाला बोलावले आहे, तसे त्याने चालावे आिण ह्याप्रमाणे, मी सवर्
मडंळ्यांना आज्ञा देत आहे. 18संुता झालेली असता कोणाला

पौलाचे किंरथकरांस पिहले पत्र 5:2 580 पौलाचे किंरथकरांस पिहले पत्र 7:18
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िवश्वासासाठी पाचारण झाले काय? तर त्याने संुतेचे िचन्ह काढून टाकू
नये. बेसंुता असलेल्या कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण आहे? त्याने संुता
करून घेऊ नये. 19कारण संुता झालेला असणे काही नाही िंकवा बेसंुता
असणे काही नाही; पण देवाच्या आज्ञांचे पालन करणे हे सवर्काही आहे.
20ज्याला जशा िस्थतीत पाचारण झाले असेल त्याने त्याच िस्थतीत
रहावे. 21तू दास असता बोलावला गेलास काय? त्याची पवार् करू
नकोस; पण तुला स्वततं्र होता आले तर त्याचा उपयोग कर. 22कारण
दास असता जो प्रभूत बोलावला गेला तो प्रभूचा स्वततं्र मनुष्य आहे;
त्याचप्रमाणे जो स्वततं्र असता बोलावला गेला तो िख्रस्ताचा दास आहे.
23 देवाने तुम्हास मोल देऊन िवकत घेतले आहे, म्हणून तुम्ही मनुष्यांचे
दास होऊ नका. 24बधंंूनो जो ज्या िस्थतीत बोलावला गेला आहे त्याने
त्या िस्थतीत देवाबरोबर रहावे. 25आता कुमािरकांिवषयी मला
प्रभूकडून काही आज्ञा नाही; पण, िवश्वासू राहता येण्यास ज्याच्यावर
प्रभूने दया केली आहे असा मी एक असल्यामुळे मी माझे मत देतो.
26 म्हणून मला वाटते की, आताच्या पिरस्थीतीत हे चांगले आहे; म्हणजे
जो ज्या िस्थतीत असेल तसेच त्याने रहावे हे त्याच्यासाठी चांगले आहे.
27तू पत्नीला िववाहाच्या वचनाने बांधलेला आहेस काय? तर तू स्वतः
मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू नकोस. तू पत्नीपासून सोडिवला गेलास का?
तर तू पत्नी िमळवण्यास पाहू नकोस. 28पण तू जर लग्न केलेस तर तू
पाप केले नाहीस; आिण कुमािरकेने लग्न केले तर ितने पाप केले नाही;
पण अशांना संसारात हालअपेष्टा भोगाव्या लागतील आिण अशा
हालअपेष्टा तुम्हास भोगाव्या लागू नयेत अशी माझी इच्छा आहे. 29पण
बधंंूनो मी हे सांगतो की, हा काळ थोडका आहे. आता, ज्यांना िस्त्रया
आहेत त्यांना िस्त्रया नसल्यासारखे त्यांनी जगावे; 30 जे रडतात त्यांनी
रडत नसल्यासारखे, जे आनदं करतात त्यांनी आनदं करीत
नसल्यासारखे आिण जे िवकत घेतात त्यांनी ते आपले स्वतःचे
नसल्यासारखे रहावे. 31 जे या जगाचा उपयोग करतात त्यांनी दरुुपयोग
न करणार ेव्हावे; कारण या जगाचे स्वरूप लयास जात आहे. 32पण
तुम्ही िनिश्चत असावे अशी माझी इच्छा आहे. जो अिववािहत आहे तो
प्रभूच्या गोष्टींची, म्हणजे आपण प्रभूला कसे संतुष्ट करावे याची काळजी
करतो; 33पण जो िववािहत आहे तो जगातल्या गोष्टींची, म्हणजे पत्नीला
कसे संतुष्ट करावे याची काळजी करतो. 34जी अिववािहत िंकवा कुमारी
आहे ती आपण शरीराने व आत्म्यानेिह पिवत्र व्हावे, अशी प्रभूच्या
गोष्टींिवषयी िंचता करते; पण जी िववािहत आहे ती जगातल्या गोष्टींची,
म्हणजे आपल्या पतीला कसे संतुष्ट करावे याची काळजी करते. 35 हे मी
तुमच्याच िहतासाठी सांगतो, तुमच्यावर बधंन टाकावे म्हणून नाही; पण
तुम्ही िवचिलत न होता प्रभूची सेवा करावी म्हणून सांगतो. 36जर
एखाद्याला असे वाटते की, तो त्याच्या कुमािरकेच्या अपमानास कारण
होत आहोत, ती उपवर झाली आहे आिण तसे अगत्यच आहे, तर जशी
इच्छा असेल तसे त्याने करावे, तो पाप करीत नाही, त्याने लग्न करून
घ्यावे. 37पण ज्याने लग्न न करण्याचा िनणर्य घेतला, ज्याला कशाची
िनकड नाही व ज्याची इच्छेवर सत्ता आहे आिण असे ज्याने मनात
ठरवले आहे तो चांगले करतो. 38 म्हणून जो लग्न करून देतो तो चांगले
करतो; पण लग्न करून देत नाही तो अिधक चांगले करतो. 39 िववािहत
स्त्रीचा पती िजवंत आहे तोपयर्ंत ती िनयमाने बांधलेली आहे, पण जर
ितचा पती मरण पावला तर, केवळ प्रभूमध्ये िवश्वासी असल्यास, ितची
इच्छा असेल त्याच्याशी िववािहत होण्यास ती स्वततं्र आहे. 40पण ती
जर अिववािहत राहील तर, माझ्या मते, ती अिधक आशीवार्िदत होईल
आिण मी मानतो की, माझ्यातही देवाचा आत्मा आहे.

मूतीर्लामूतीर्ला दाखिवलदाखिवलेेललेे ननैवैवेेद्यद्य

आता तुम्ही मला िलिहलेल्या गोष्टींिवषयी मी िलिहत आहे;
मूतीर्ंना वािहलेल्या गोष्टींिवषयी आपल्या सवार्ंना ज्ञान आहे, हे
आपण जाणतो. ज्ञान फुगवते, पण प्रीती उभारणी करते.

2आपण एखादी गोष्ट जाणतो असे कोणाला वाटत असेल, तर ती जशी
समजली पािहजे तशी अजून तो जाणत नाही. 3पण कोणी देवावर प्रीती
करीत असेल तर त्या मनुष्यास देव ओळखतो. 4 म्हणून आता, मूतीर्ंना
वािहलेल्या पदाथार्ंच्या सेवनािवषयी आपण जाणतो की, जगात मूतीर् ही
काहीच नाही आिण एकािशवाय दसुरा देव नाही, 5कारण स्वगार्त आिण

पृथ्वीवर देव म्हणलेले पुष्कळ असले, कारण तसे पुष्कळ दवैत आिण
पुष्कळ प्रभू असतील,

6परतंु आमच्यासाठी फक्त एकच देव जो िपता तो आहे.
ज्याच्यासाठी आपण जगतो आिण
ज्याच्यापासून सवर्काही िनमार्ण झाले
आिण फक्त एकच प्रभू येशू िख्रस्त आहे.
ज्याच्या द्वार ेसवर् गोष्टी अिस्तत्वात येतात व ज्याच्या द्वार ेआपण
जगतो.

ददुबुबर्र्ळळ बबंधंूच्याधूच्या मनाचीमनाची चलिबचलचलिबचल होऊहोऊ नयनयेे म्हणम्हणूूनन खबरदारीखबरदारी

7पण हे ज्ञान प्रत्येक मनुष्यास असणार नाही कारण मूतीर्ंिवषयी जे
िववेक बाळगतात असे िकत्येकजण, या घटकेपयर्ंत, ते मूतीर्ला वािहलेले
नवेैद्य खात आहेत; आिण त्यांचा िववेक दबुर्ळ असल्यामुळे अशुद्ध होतो.
8पण अन्नामुळे देवापुढे आपली योग्यता ठरत नाही, आपण न खाण्याने
कमी ठरत नाही िंकवा खाण्याने अिधक ठरत नाही. 9पण तुमचे हे
स्वाततं्र्य दबुर्ळ असलेल्यास, कोणत्याही प्रकार,े अडखळण होऊ नये
म्हणून काळजी घ्या. 10कारण ज्ञान असलेल्या तुला जर मूतीर्च्या
असलेल्या िठकाणी भोजनास बसलेले कोणी बिघतले, तर तो दबुर्ळ
असल्यास त्याचा िववेक मूतीर्ंना वािहलेले पदाथर् खाण्यास तयार होईल
ना? 11आिण ज्याच्यासाठी िख्रस्त मरण पावला अशा दबुर्ळ असलेल्या
तुझ्या बधंूचा तुझ्या या ज्ञानामुळे नाश होतो. 12पण तुम्ही जेव्हा
अशाप्रकार ेबधंूच्या िवरूद्ध पाप करून त्यांचा दबुर्ळ असलेला िववेक
तुम्ही दखुावता, तेव्हा तुम्ही िख्रस्तािवरुद्ध पाप करता. 13 म्हणून, जर
माझ्या बधंूला अन्नाने अडखळण होत असेल तर माझ्या बधंंूना अडथळा
होण्यास मी कारणीभूत होऊ नये म्हणून मी कधीही मांस खाणार नाही.

आपल्याआपल्या स्वतःच्यास्वतःच्या हक्कांवरहक्कांवर पाणीपाणी सोडसोडूूनन पौलानपौलानेे घालूनघालून िदलिदलेेललेे उदाहरणउदाहरण

मी स्वततं्र नाही काय? मी प्रेिषत नाही काय? मी आपल्या प्रभू
येशूला पािहले नाही काय? प्रभूच्या ठायी तुम्ही माझे काम
आहात ना? 2जरी मी इतरांकरता प्रेिषत नसलो, तरी

िनःसंशय मी तुमच्याकरता आहे कारण तुम्ही प्रभूमध्ये माझ्या
प्रेिषतपणाचा िशक्का आहात. 3माझी चौकशी करणार्यांना हे माझे
प्रत्यतु्तर आहे: 4आम्हास खाण्यािपण्याचा अिधकार नाही काय? 5इतर
प्रेिषत, प्रभूचे भाऊ िंकवा केफा, हे करतात त्याप्रमाणे आम्हास कोणी
िवश्वासी बहीण पत्नी करून घेऊन, बरोबर नेण्याचा अिधकार नाही
काय? 6 िंकवा केवळ मला आिण बणर्बाला काम न करण्याचा अिधकार
नाही काय? 7स्वतःच्या खचार्ने सिैनक म्हणून सेवा करणारा असा कोण
आहे? कोण द्राक्षमळा लावतो आिण त्याचे फळ खात नाही? िंकवा कोण
कळप राखतो आिण कळपाच्या दधुातून पीत नाही? 8मी या गोष्टी
लोकरीतीस अनुसरून सांगतो काय? िनयमशास्त्र हेच सांगत नाही काय?
9कारण, मोशेच्या िनयमशास्त्रात िलिहले आहे की, ‘मळणी करीत
असलेल्या बलैाला मुसके घालू नको.’ देव केवळ बलैांची काळजी करतो
काय? 10 िंकवा सवर्स्वी आपल्याकरता तो हे म्हणतो? हे िनःसंशय
आपल्याकरता िलिहले आहे म्हणजे जो नांगरतो त्याने आशेने नांगरावे
आिण जो मळणी करतो त्याने आपण वाटेकरी होऊ या आशेने करावी.
11आम्ही तुमच्यात जर आित्मक गोष्टी पेरल्या आहेत, तर आम्ही
तुमच्या दिैहक गोष्टींची कापणी केल्यास त्यामध्ये मोठे काय आहे?
12जर दसुर ेतुमच्यावरील या अिधकाराचे वाटेकरी होतात, तर आम्ही
िवशेषेकरून का होऊ नये? आिण तरी आम्ही या अिधकाराचा उपयोग
केला नाही, पण िख्रस्ताच्या शुभवतर्मानाला आम्ही अडखळण करू नये
म्हणून, आम्ही सवर् गोष्टी सहन करतो. 13 जे िनवास्थानाचा भवनातील
पिवत्र वस्तंूची सेवा करतात ते भवनातील अन्न खातात आिण जे वेदीपुढे
उभे राहतात ते वेदीचे भागीदार होतात, हे तुम्ही जाणत नाही काय?
14प्रभूने त्याचप्रमाणे आज्ञा िदली आहे की, जे शुभवतर्मानाची घोषणा
करतात त्यांचा शुभवतर्मानावर िनवार्ह व्हावा, 15पण ह्यातील कोणत्याच
गोष्टीचा मी कधी उपयोग केला नाही िंकवा माझ्यासाठी तसे करावे म्हणून
मी या गोष्टी िलिहल्या नाहीत कारण हे माझे अिभमान िमरवणे कोणी
िनरथर्क करण्यापेक्षा मला मरणे बर ेवाटेल. 16कारण जरी मी
शुभवतर्मान सांगतो, तरी अिभमान िमरवण्यास मला कारण नाही कारण
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मला हे करणे भाग आहे; मी शुभवतर्मान सांगणार नाही, तर मला हाय.
17कारण, मी हे स्वेच्छेने केले, तर मला वेतन िमळेल, पण माझ्या
इच्छेिवरुद्ध असेल, तर माझ्यावर हा कारभार सोपिवला गेला आहे.
18तर मग माझे वेतन काय? एवढेच की, मी शुभवतर्मान सांगताना, ते
फुकट सांगावे आिण शुभवतर्मानािवषयीच्या माझ्या अिधकाराचा मी
दरुुपयोग करू नये.

लोकांसलोकांस प्राप्तप्राप्त करूनकरून घघेेण्याच्याण्याच्या कामीकामी त्याचीत्याची आस्थाआस्था

19कारण मी सवार्ंपासून स्वततं्र असलो तरी अिधक लोक िमळवावेत
म्हणून मी सवार्चा दास झालो. 20मी यहूद्यांना िमळिवण्यास, यहूद्यांना
यहुद्यांसारखा झालो; मी िनयमशास्त्राधीन नसलो तरी मी
िनयमशास्त्राधीन असलेले िमळिवण्यास, िनयमशास्त्राधीन
असल्यासारखा झालो. 21 (मी देवाच्या िनयमाबाहेर नाही, पण
िख्रस्ताच्या िनयमाखाली असल्यामुळे) मी िनयमशास्त्राधीन नसलेले
िमळिवण्यास, िनयमशास्त्राधीन नसलेल्यांना िनयमशास्त्राधीन
नसल्यासारखा झालो. 22आिण मी दबुर्ळ असलेले िमळिवण्यास,
दबुर्ळांना दबुर्ळासारखा झालो. मी सवार्ंना सवर् झालो आहे, म्हणजे
सवर्काही करून मी िकत्येकांचे तारण करावे. 23आिण मी हे सवर्काही
शुभवतर्मानाकरीता करतो, म्हणजे मीही ितच्यात सहभागी व्हावे.

िवजयालािवजयाला अवश्यअवश्य असाअसा प्रयत्नप्रयत्न

24शयर्तीत धावणार ेसगळेच धावतात पण एकालाच बक्षीस िमळते, हे
तुम्ही जाणत नाही काय? म्हणून असे धावा की, ते तुम्ही िमळवाल.
25स्पधेर्साठी मेहनत करणारा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक गोष्टीत संयमन
करतो. ते नाशवंत मुकुट िमळिवण्यासाठी करतात, पण आपण अिवनाशी
मुकुट िमळवण्यासाठी करतो. 26 म्हणून तसा मी धावतो, िनरथर्क नाही,
मी तसे मुिष्टप्रहार करतो, हवेवर प्रहार करणार्यासारखे नाही. 27पण मी
माझे शरीर दाबाखाली दास्यात ठेवतो; नाही तर, दसुर्यांना घोषणा
केल्यावर मी स्वतः, काही कारणाने, कसोटीस न उतरलेला होईन.

इस्राएलइस्राएल लोकांच्यालोकांच्या इितहासावरूनइितहासावरून इशाराइशारा

बधंूनो, तुम्हास हे माहीत असावे असे मला वाटते की,
आपले सवर् पूवर्ज मेघाखाली होते. ते सवर् तांबड्या समुद्रातून
सुखरुप पार गेले. 2मोशेचे अनुयायी म्हणून त्या सवार्चा

मेघात व समुद्रात बािप्तस्मा झाला. 3 त्यांनी एकच आित्मक अन्न खाल्ले.
4व ते एकच आित्मक पेय प्याले कारण ते त्यांच्यामागून चालणाऱ्या
खडकातून पीत होते आिण तो खडक िख्रस्त होता. 5परतंु देव
त्यांच्यातील पुष्कळ लोकांिवषयी आनदंी नव्हता आिण त्यांची प्रेते
अरण्यात पसरली होती. 6आिण या गोष्टी आमच्यासाठी उदाहरण
म्हणून घडल्या, कारण ज्याप्रमाणे त्यांनी वाईट गोष्टींची अपेक्षा केली,
त्याप्रमाणे आपण वाईटाची इच्छा धरणार ेलोक होऊ नये. 7 त्यांच्यापकैी
काहीजण मूिर्तपुजक होते तसे होऊ नका. पिवत्र शास्त्रात
िलिहल्याप्रमाणे, “लोक खाण्यािपण्यास खाली बसले आिण ते मूतीर्समोर
शरीरासंबधंाच्या हेतूने नाच करण्यासाठी उठले.” 8ज्याप्रमाणे
त्यांच्यातील काहीजणांनी केले तसे व्यिभचार आपण करू नये. त्याचा
पिरणाम असा झाला की, एका िदवसात तेवीस हजार लोक मरण पावले.
9आिण त्यांच्यातील काहीजणांनी पािहली तशी आपण िख्रस्ताची
परीक्षा पाहू नये. याचा पिरणाम असा झाला की, ते सापांकडून मारले
गेले. 10 कुरकुर करू नका, ज्याप्रमाणे त्यांच्यातील काहीजणांनी केली,
याचा पिरणाम असा झाला की, ते मृत्यदुतूाकडून मारले गेले. 11या 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
मनुष्यास सामान्य नाही अशा कोणत्याही परीके्षने तुम्हास घेरले नाही.
परतंु देव िवश्वसनीय आहे. तुम्हास सहन करता येते त्यापलीकडे तो
तुमची परीक्षा घेणार नाही. परतंु त्या परीके्षबरोबर, त्यातून बाहेर
पडण्याचा मागर्ही तयार करील. म्हणजे तुम्हास सहन करणे शक्य होईल.

मूिर्तपूजमूिर्तपूजेेचाचा त्यागत्याग

14 तेव्हा, माझ्या िप्रयांनो, मूिर्तपूजा टाळा. 15मी तुमच्याशी बुद्धीमान
लोक समजून बोलत आहे. मी काय बोलत आहे याचा तुम्हीच न्याय
करा. 16जो “आशीवार्दाचा प्याला” आम्ही आशीवार्िदत करण्यास
सांगतो, तो िख्रस्ताच्या रक्ताच्या सहभागीतेचा प्याला आहे की नाही? जी
भाकर आपण मोडतो ती िख्रस्ताच्या शरीराच्या सहभािगतेची भाकर
आहे की नाही? 17आपण पुष्कळजण असून एक भाकर, एक शरीर असे
आहोत, कारण आपण सवर् त्या एका भाकरीचे भागीदार आहोत.
18 देहासंबधंाने इस्राएल राष्ट्र ाकडे पाहा. जे अपर्ण केलेले खातात ते
वेदीचे भागीदार आहेत नाही का? 19तर मी काय म्हणतो? माझ्या
म्हणण्याचा अथर् असा आहे का की मूतीर्ला वािहलेले अन्न काहीतरी आहे
िंकवा ती मूतीर् काहीतरी आहे? 20नाही, परतंु उलट माझ्या म्हणण्याचा
अथर् असा आहे की, जे अपर्ण देवरिहत परराष्ट्र ीय लोक करतात ते अपर्ण
भूतांना करतात, देवाला करीत नाहीत आिण तुम्ही भूताचे भागीदार व्हावे
असे मला वाटत नाही. 21तुम्ही देवाचा आिण भूतांचािह असे दोन्ही
प्याले िपऊ शकत नाही. तुम्ही प्रभूच्या मेजाचे आिण भुताच्या मेजाचे
भागीदार होऊ शकत नाही. 22आपण प्रभूला ईषेर्स पेटिवण्याचा प्रयत्न
करीत आहोत का? कारण तो िजतका सामथ्यर्शाली आहे िततके आम्ही
नाही. तुमचे स्वाततं्र्य देवाच्या गौरवासाठी उपयोगात आणा.

23 “काहीही करण्यास आम्ही मुक्त आहोत.” पण सवर्च िहतकारक
नाही. “आम्ही काहीही करण्यास मुक्त आहोत.” परतंु सवर् गोष्टी लोकांस
सामथ्यर्यकु्त होण्यास मदत करीत नाहीत. 24कोणीही स्वतःचेच िहत
पाहू नये तर दसुऱ्यांचेही पाहावे. 25मांसाच्या बाजारात जे मांस िवकले
जाते ते कोणतेही मांस खा. िववेकभावाला त्या मांसािवषयीचे कोणतेही
प्रश्न न िवचारता खा. 26कारण ज्याप्रमाणे पिवत्र शास्त्र म्हणते, “पृथ्वी व
ितच्यावरील सवर्काही प्रभूचे आहे.” 27 िवश्वास न ठेवणाऱ्यांपकैी जर
कोणी तुम्हास जेवावयास बोलावले आिण तुम्हास जावेसे वाटले तर
िववेकभावाने कोणतेही प्रश्न न िवचारता तुमच्यापुढे वाढलेले सवर् खा.
28परतंु जर कोणी तुम्हास सांिगतले की, “हे मांस यज्ञात देवाला
अिर्पलेले होते,” तर िववेकभावासाठी िंकवा ज्या मनुष्याने सांिगतले
त्याच्यासाठी खाऊ नका. 29आिण जेव्हा मी “िववेक” म्हणतो तो
स्वतःचा असे मी म्हणत नाही तर इतरांचा आिण हेच फक्त एक कारण
आहे कारण माझ्या स्वाततं्र्याचा इतरांच्या सद्सदिववेकबुद्धीने न्याय का
व्हावा? 30जर मी आभारपूवर्क अन्न खातो तर माझी िंनदा होऊ नये
कारण या गोष्टींबद्दल देवाला मी धन्यवाद देतो. 31 म्हणून खाताना,
िपताना िंकवा काहीही करताना सवर्काही देवाच्या गौरवासाठी करा.
32यहूदी लोक, ग्रीक लोक िंकवा देवाच्या मडंळीला अडखळण होऊ
नका. 33जसा 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.

सभसभेेतत अप्रशस्तअप्रशस्त वतवतर्र्नन

मी जसे िख्रस्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे अनुकरण
करणार ेव्हा. 2मी तुमची प्रशसंा करतो कारण तुम्ही माझी
नेहमी आठवण करता आिण मी तुम्हास नेमून िदलेले िवधी,

काटेकोरपणे पाळता. 3परतंु तुम्हास हे माहीत व्हावे असे मला वाटते
की, िख्रस्त हा प्रत्येक पुरुषाचे मस्तक आहे आिण प्रत्येक पुरूष हा स्त्रीचे
मस्तक आहे आिण देव िख्रस्ताचे मस्तक आहे 4प्रत्येक पुरुष जो
प्राथर्ना करताना िंकवा संदेश देताना आपले मस्तक आच्छािदतो तो
आपल्या मस्तकाचा अपमान करतो. 5परतंु प्रत्येक स्त्री जी आपले
मस्तक न झाकता प्राथर्ना करते आिण लोकांमध्ये देवाचा संदेश सांगते
ती मस्तकाचा अपमान करते कारण ती स्त्री मंुडलेल्या स्त्री सारखीच
आहे. 6जर स्त्री आपले मस्तक आच्छािदत नाही तर ितने आपले केस
कापून घ्यावेत परतंु केस कापणे िंकवा मंुडण करणे स्त्रीस लज्जास्पद
आहे. तर ितने आपले मस्तक झाकावे. 7ज्याअथीर् मनुष्य देवाची प्रितमा
आिण वभैव प्रितिंबिबत करतो त्याअथीर् त्याने मस्तक झाकणे योग्य
नाही. परतंु स्त्री पुरुषाचे वभैव आहे. 8पुरूष स्त्रीपासून नाही परतंु स्त्री
पुरुषापासून आली आहे. 9आिण पुरूष स्त्रीकिरता िनमार्ण केला गेला

पौलाचे किंरथकरांस पिहले पत्र 9:17 582 पौलाचे किंरथकरांस पिहले पत्र 11:9



12 13

नाही, तर स्त्री पुरुषासाठी िनमार्ण केली गेली. 10ह्याकारणामुळे
देवदतूांकिरता स्त्रीने आपल्यावर असलेल्या अिधकाराचे िचन्ह
मस्तकावर धारण करावे हे योग्य आहे. 11तरीही प्रभूमध्ये स्त्री
पुरुषापासून स्वततं्र नाही व पुरूष स्त्रीपासून स्वततं्र नाही. 12कारण स्त्री
जशी पुरुषापासून आहे, तसा पुरुषही स्त्रीपासून जन्माला येतो. परतंु सवर्
गोष्टी देवापासून आहेत. 13 हे तुम्हीच ठरवा की, मस्तक न आच्छािदता
देवाची प्राथर्ना करणे स्त्रीसाठी योग्य आहे का? 14पुरुषांनी लांब केस
वाढिवणे हे त्याच्यासाठी लज्जास्पद आहे. असे िनसगर्सुद्धा तुम्हास
िशकवीत नाही काय? 15परतंु स्त्रीने लांब केस राखणे हे ितला गौरव
आहे कारण ितला ितचे केस आच्छादनासाठी िदले आहेत. 16जर
कोणाला वाद घालायचा असेल तर मला दाखवून द्या की, आमची अशी
रीत नाही व देवाच्या मडंळ्यांचीही नाही.

प्रभूभोजनाचप्रभूभोजनाचेे भ्रष्टीकरणभ्रष्टीकरण

17पण आताही पुढची आज्ञा देत असताना मी तुमची प्रशसंा मडंळी
म्हणून करीत नाही कारण तुमच्या एकत्र येण्याने तुमचे चांगले न होता
तुमचे वाईट होते. 18प्रथम, मी ऐकतो की, जेव्हा मडंळीमध्ये तुम्ही एकत्र
जमता, तेथे तुमच्यामध्ये फुटी असतात आिण काही प्रमाणात त्यावर
िवश्वास ठेवतो. 19यासाठी की, जे तुमच्यामध्ये स्वीकृत आहेत ते प्रकट
व्हावे म्हणून तुम्हामध्ये पक्षभेद असलेच पािहजे. 20 म्हणून जेव्हा तुम्ही
एकत्र येता तेव्हा तुम्ही खऱ्या अथार्ने प्रभुभोजन घेत नाही. 21कारण
तुम्ही भोजन करता तेव्हा तुम्हातील प्रत्येकजण अगोदरच आपले
स्वतःचे भोजन करतो. एक भुकेला राहतो तर दसुरा अतीतृप्त झालेला
असतो. 22खाण्यािपण्यासाठी तुम्हास घर ेनाहीत का? का तुम्ही
देवाच्या मडंळीला तुच्छ मानता आिण जे गरीब आहेत त्यांना िखजवता?
मी तुम्हास काय म्हणू? मी तुमची प्रशसंा करू काय? याबाबतीत मी
तुमची प्रशसंा करत नाही. 23कारण प्रभूपासून जे मला िमळाले तेच मी
तुम्हास िदले. प्रभू येशूचा, ज्या रात्री िवश्वासघात करण्यात आला. त्याने
भाकर घेतली, 24आिण 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
प्याला घेतला आिण म्हणाला, “हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवीन
करार आहे. िजतक्यांदा तुम्ही हा िपता िततक्यांदा माझी आठवण
करण्यासाठी हे करा.” 26कारण िजतक्यांदा तुम्हीही भाकर खाता व हा
प्याला िपता, िततक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपयर्ंत घोषणा
करीता. 27 म्हणून जो कोणी अयोग्य रीतीने प्रभूची भाकर खाईल िंकवा
प्याला िपईल तो प्रभूच्या शरीरािवषयी आिण रक्तािवषयी दोषी ठरले.
28 म्हणून मनुष्याने स्वतःची परीक्षा करावी आिण नतंर त्या भाकरीतून
खावे व त्या प्याल्यातून प्यावे. 29कारण जर तो प्रभूच्या शरीराचा अथर्
न जाणता ती भाकर खातो व िपतो तर तो खाण्याने आिण िपण्याने
स्वतःवर दडं ओढवून घेतो. 30याच कारणामुळे तुम्हातील अनेक जण
आजारी आहेत आिण काहीजण मरण पावले आहेत. 31परतंु जर आम्ही
आमची परीक्षा करू तर आमच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही.
32परतंु प्रभूकडून आमचा न्याय केला जातो तेव्हा आम्हास िशस्त
लावण्यात येते, यासाठी की, जगातील इतर लोकांबरोबर आम्हासही
िशक्षा होऊ नये. 33 म्हणून माझ्या बधंूनो व बिहणींनो जेव्हा तुम्ही
भोजनास एकत्र येता, तेव्हा एकमेकांसाठी थांबा. 34जर कोणी खरोखरच
भुकेला असेल तर त्याने घरी खावे यासाठी की तुम्ही दडं िमळण्यासाठी
एकत्र जमू नये. मी येईन तेव्हा इतर गोष्टी सुरळीत करून देईन.

आध्याित्मकआध्याित्मक दानांचीदानांची िविवधतािविवधता वव एकताएकता

बधंूनो आित्मक दानांिवषयी, तुम्ही अज्ञानी असावे अशी
माझी इच्छा नाही. 2 जेव्हा तुम्ही परराष्ट्र ीय होता, तेव्हा जसे
चालवले जात होता तसे तुम्ही या मुक्या मूतीर्ंकडे नेले जात

होता. हे तुम्हास ठाऊक आहे. 3 म्हणून मी तुम्हास सांगत आहे की,
देवाच्या आत्म्याने बोलणारा कोणीही मनुष्य असे म्हणत नाही की, “येशू
शािपत असो.” आिण पिवत्र आत्म्यािशवाय कोणीही “येशू प्रभू आहे,”
असे म्हणू शकत नाही. 4आता कृपादानांचे िनरिनराळे प्रकार आहेत,
पण आत्मा एकच आहे. 5तसेच सेवा करण्याचे िनरिनराळे प्रकार आहेत,

पण प्रभू एकच आहे. 6आिण कायार्ंचे िनरिनराळे प्रकार आहेत पण
सवार्त सवर् कायेर् करणारा तो देव एकच आहे. 7पण आत्म्याचे
प्रकटीकरण हे सवार्ंस उपयोगी होण्यास एकेकाला िदले आहे. 8कारण
एकाला आत्म्याच्याद्वार ेज्ञानाचे वचन िमळते, आणखी एकाला त्याच
आत्म्याच्या इच्छेप्रमाणे िवद्येचे वचन िदले जाते. 9दसुर्याला त्याच
आत्म्याच्या योगे िवश्वास, आणखी एकाला त्याच आत्म्याच्या योगे
िनरोगी करण्याची कृपादाने, 10आणखी एकाला चमत्कार करण्याची
शक्ती व दसुऱ्याला भिवष्य सांगण्याची शक्ती, तर दसुऱ्याला आत्म्या
आत्म्यातील फरक ओळखण्याची, आणखी एकाला िविवध प्रकारच्या
भाषा बोलण्याची, आणखी एकाला भाषांतर करून अथर् सांगण्याची शक्ती
िदली आहे. 11पण या सवार्त तोच एक आत्मा कायर् करतो. तो आपल्या
इच्छेप्रमाणे प्रत्येक जणाला कृपादान वाटून देतो.

शरीरावरूनशरीरावरून घघेेतलतलेेललेे उदाहरणउदाहरण

12कारण शरीर ज्याप्रमाणे एक असून त्याचे अवयव पुष्कळ असतात
आिण एका शरीराचे अवयव पुष्कळ असून एक शरीर असते त्याप्रमाणेच
िख्रस्त आहे. 13कारण आपण यहूदी िंकवा ग्रीक होतो, दास िंकवा
स्वततं्र होतो तरी एका आत्म्याने आपण सवार्चा एका शरीरात बािप्तस्मा
झाला आहे आिण सवार्ंना एकाच पिवत्र आत्म्याने भरण्यात आले.
14कारण शरीर हे एक अवयव नसून पुष्कळ अवयव िमळून एक आहे.
15जर पाय म्हणेल, ‘मी हात नाही म्हणून शरीराचा नाही’, तर त्यावरून
तो शरीराचा नाही असे नाही. 16आिण कान म्हणेल, ‘मी डोळा नाही
म्हणून शरीराचा नाही’, तर त्यावरून तो शरीराचा नाही असे नाही.
17सवर् शरीर डोळा असते तर ऐकणे कुठे असते? आिण सवर् ऐकणे
असते तर वास घेणे कुठे असते? 18पण, शरीरातील प्रत्येक अवयव
देवाने त्याच्या इच्छेप्रमाणे लावून ठेवला आहे. 19 ते सगळे िमळून एक
अवयव असते, तर शरीर कुठे असते? 20पण, आता पुष्कळ अवयव
आहेत तरी एक शरीर असे आहेत, 21आिण डोळा हाताला म्हणू
शकणार नाही की, ‘मला तुझी गरज नाही’, तसेच डोके पायांना म्हणू
शकणार नाही की, ‘मला तुमची गरज नाही.’ 22तर उलट, शरीराचे जे
अवयव अिधक अशक्त िदसतात ते आवश्यक आहेत. 23आिण शरीराचे
जे भाग आपण कमी मानाचे मानतो त्यांना पुष्कळ अिधक मानाचे
आवरण घालतो आिण आपल्या कुरूप भागांना पुष्कळ अिधक रूप
लाभते. 24कारण आपल्या शोभून िदसणार्या अवयवांना गरज नाही पण
ज्या भागांना गरज आहे त्यांना पुष्कळ अिधक मान देऊन देवाने शरीर
जुळवले आहे. 25 म्हणजे शरीरात कोणेतेही मतभेद नसावे तर
अवयवांनी एकमेकांची सारखीच काळजी घ्यावी. 26आिण एक अवयव
दखुत असला तर त्याच्याबरोबर सवर् अवयव दखु सोसतात आिण एका
अवयवाचे गौरव झाले तर त्याच्याबरोबर सवर् अवयव आनदं करतात.
27आता, तुम्ही िख्रस्ताचे शरीर असून आिण वयैिक्तकरीत्या अवयव
आहात. 28आिण देवाने मडंळीत असे काही नेमले आहेत प्रथम प्रेिषत,
दसुर ेसंदेष्टे, ितसर ेिशक्षक; त्यानतंर चमत्कार, त्यानतंर रोग काढण्याची
कृपादाने, सहाय्यक सेवा, व्यवस्था आिण िविवध प्रकारच्या भाषा
बोलणार ेअसे नेमले आहेत. 29सगळेच प्रेिषत आहेत काय? सगळेच
संदेष्टे आहेत काय? सगळेच िशक्षक आहेत काय? सगळेच चमत्कार
करणार ेआहेत काय? 30सगळ्यांनाच रोग काढण्याची कृपादाने
िमळालीत काय? सगळेच अन्य भाषा बोलतात काय? सगळेच अथर्
सांगतात काय? 31पण तुम्ही अिधक मोठी कृपादाने िमळवण्याची इच्छा
बाळगा आिण िशवाय, मी तुम्हास एक अिधक चांगला मागर् दाखवतो.

प्रीतीप्रीती सवोर्त्कसवोर्त्कृृष्टष्ट दानदान होयहोय

मी मनुष्यांच्या आिण देवदतूांच्या भाषेत बोललो पण
माझ्याठायी प्रीती नसली, तर मी वाजणारी थाळी िंकवा
झणझणणारी झांज असा आहे. 2आिण माझ्यात संदेश

देण्याची शक्ती असली, मला सवर् रहस्ये कळली व सवर् ज्ञान अवगत
झाले आिण मला डोंगर हलवता येतील इतका माझ्यात पूणर् िवश्वास
असला पण माझ्याठायी प्रीती नसली, तर मी काही नाही. 3आिण जरी
मी माझे सवर् धन गरजवंताच्या अन्नदानासाठी िदले आिण माझे शरीर
होमापर्णासाठी िदले पण जर माझ्याठायी प्रीती नसली तर मला काही
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लाभ नाही. 4प्रीती सहनशील आहे, उपकारशील आहे, प्रीती हेवा
करीत नाही; प्रीती बढाई मारीत नाही, फुगत नाही. 5प्रीती गरैिशस्तपणे
वागत नाही, स्विहत पाहत नाही, िचडत नाही, अपकार स्मरत नाही.
6प्रीती अनीतीत आनदं मानीत नाही. परतंु सत्यािवषयी ती आनदं
मानते. 7प्रीती सवर् गोष्टी सहन करते, सवर् गोष्टींवर िवश्वास ठेवते, सवर्
गोष्टींची आशा करते, सवर् गोष्टी सहन करते. 8प्रीती कधीच संपत नाही;
भिवष्यवाण्या असतील त्या िनरुपयोगी होतील, भाषा असतील त्या
नाहीशा होतील, ज्ञान असेल ते नाहीसे होईल; 9कारण आमचे ज्ञान
अपूणर् आहे, आम्ही अपूणर् भिवष्य सांगतो. 10पण 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 समजत असे. परतंु जेव्हा मी मोठा झालो, तेव्हा मी
लहानपणाच्या गोष्टी सोडून िदल्या आहेत. 12आता आपण आरशात
अस्पष्ट प्रितिंबब पाहतो, परतंु जेव्हा पूणर्त्व येते तेव्हा आपण
समोरासमोर पाहू. आता मला अशंतःकळते, पण नतंर मला जसे पूणर्पणे
ओळखण्यात आले आहे, तसे मी पूणर्पणे ओळखीन, 13सारांश,
िवश्वास, आशा आिण प्रीती ही ितन्ही कायम राहतात. पण यामध्ये प्रीती
शे्रष्ठ आहे.

ससंदंदेेशश ददेेण्याचण्याचेे वव ‘भाषाभाषा’ बोलण्याचबोलण्याचेे दानदान

प्रीती हे तुमचे ध्येय असू द्या आिण आित्मक दानांची
िवशेषतः तुम्हास संदेश देता यावा याची मनापासून इच्छा
बाळगा. 2ज्याला इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो

खर ेपाहता मनुष्यांबरोबर बोलत नाही तर देवाबरोबर बोलतो कारण तो
काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही. पिवत्र आत्म्याच्याद्वार ेतो गुढ
गोष्टी बोलतो. 3परतंु जो संदेश देतो तो लोकांशी बोध, उन्नती व सांत्वन
यािवषयी बोलतो, 4ज्याला दसुऱ्या भाषेत बोलण्याचे दान आहे, तो
स्वतःचीच आध्याित्मकदृष्ट्या उन्नती करून घेतो, पण ज्याला संदेश
देण्याचे दान आहे तो संपूणर् मडंळीची उन्नती करतो. 5तुम्ही सवार्ंनी
अन्य भाषेत बोलावे, पण िवशेषतः तुम्ही संदेश द्यावेत अशी माझी इच्छा
आहे कारण जो कोणी अन्य भाषांत बोलतो, त्याच्यापेक्षा जो संदेश देतो
तो मोठा आहे. यासाठी की, मडंळीची उन्नती व्हावी. 6आता, 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? 8आिण 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 िनःसंशय,
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. 12नक्की तेच तुम्हासही लागू पडते जर तुम्ही आध्याित्मक
दाने िमळवता म्हणून उत्सुक आहात तर मडंळीच्या उन्नतीसाठी,
मडंळीला आध्याित्मक मजबूती येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करा.
13 म्हणून, जो अन्य भाषेत बोलतो त्याने तो जे बोलला आहे त्याचा अथर्
सांगता यावा म्हणून प्राथर्ना करावी. 14कारण जर मी अन्य भाषेतून
प्राथर्ना केली तर माझा आत्माही प्राथर्ना करतो पण माझी बुद्धी िनष्फळ
राहते. 15मग काय केले पािहजे? मी माझ्या आत्म्याने प्राथर्ना करीन पण
त्याचप्रमाणे मी माझ्या बुद्धीनेही प्राथर्ना करीन. 16कारण जर तू तुझ्या
आत्म्याने देवाचे धन्यवाद करशील तर जो ऐकणारा सामान्य व्यक्ती तेथे
बसला असेल तर तो तुझ्या उपकारस्तुतीच्या प्राथर्नेत “आमेन” कसे
म्हणेल? कारण तू काय म्हणतोस ते त्यास कळत नाही. 17कारण तू
उपकारस्ती चांगली करतोस, खर ेहे चांगले आहे तरी त्याने दसुर्याची
उन्नती होत नाही. 18मी देवाचे उपकार मानतो, कारण मी तुम्हा
सवार्ंपेक्षा अिधक भाषा बोलतो. 19पण मी मडंळीत अन्य भाषेत दहा

हजार शब्द बोलण्यापेक्षा, दसुर्यांनाही िशकवावे म्हणून, मी माझ्या
बुद्धीने पाच शब्द बोलावे हे मला बर ेवाटते.

20बधंूनो, तुम्ही िवचार करण्यात मुलासारखे असू नका. त्याऐवजी
दषु्टतेच्या बाबतीत लहान बाळासारखे िनरागस परतंु आपल्या िवचारात
प्रौढ व्हा. 21 िनयमशास्त्र म्हणते,
“इतर भाषा बोलणाऱ्याचा उपयोग करून व अन्य भाषेने
मी या लोकांशी बोलेन
तरीसुद्धा ते माझे ऐकणार नाहीत.” हे असे प्रभू म्हणतो.

22 म्हणून इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान हे िवश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी
नसून अिवश्वासणाऱ्यांसाठी िचन्हादाखल 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 तुम्हास म्हणणार नाही का? 24परतंु जर प्रत्येकजण 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” तुमच्या भेटींनी मडंळीला
मदत व्हावी.

उपासनउपासनेेतत सुव्यवस्थासुव्यवस्था असण्याचीअसण्याची आवश्यकताआवश्यकता

26बधंंूनो मग काय? तुम्ही एकत्र जमता तेव्हा तुमच्यापकैी प्रत्येकजण
कोणी स्तोत्र गाण्यास, कोणी िशक्षण देण्यास, कोणी प्रकटीकरण
सांगण्यास, कोणी अन्य भाषेतून बोलण्यास, तर कोणी अथर् सांगण्यास
तयार असतो. सवर्काही मडंळीच्या उन्नतीसाठी असावे. 27जर कोणी
अन्य भाषेत बोलणार असेल तर दोघांनी िंकवा जास्तीत जास्त ितघांनी
बोलावे, एकावेळी एकानेच बोलावे आिण एका व्यक्तीने त्या बोलण्याचा
अथर् सांगावा. 28जर मडंळीत अथर् सांगणारा कोणी नसेल तर अन्य
भाषा बोलणाऱ्याने सभेत गप्प बसावे, स्वतःशी व देवाशी बोलावे.
29दोघा िंकवा ितघांनी संदेश द्यावा व इतरांनीही ते काय बोलतात याची
परीक्षा करावी. 30बसलेल्यांपकैी एखाद्या व्यक्तीला जर काही प्रकट
झाले तर पिहल्या संदेश देणाऱ्याने गप्प बसावे. 31जर तुम्हा सवार्ंना
संदेश देता येत असेल, तर एकावेळी एकानेच बोलावे, यासाठी की
सवर्जण िशकतील, सवार्ंना बोधपर मागर्दशर्न िमळेल. 32 जे आत्मे
संदेष्ट्यांना प्रेरणा देतात, ते त्या संदेष्ट्यांच्या स्वाधीन असतात.
33कारण देव हा बेिशस्तपणा आणणारा नसून, शांती आणणारा देव
आहे. जशा सवर् मडंळ्या देवाच्या पिवत्र लोकांच्या बनलेल्या असतात,

34 िस्त्रयांनी मडंळीत शांत रहावे, कारण त्यांना मडंळीत बोलण्याची
परवानगी देण्यात आलेली नाही, कारण िनयमशास्त्रसुद्धा असेच म्हणते.
35 त्यांना जर काही िशकायचे असेल तर त्यांनी स्वतःच्या पतीला घरी
िवचारावे कारण स्त्रीने मडंळीत बोलणे हे ितला लज्जास्पद आहे.
36 देवाचे वचन तुम्हांपासून िनघाले आहे काय? िंकवा ते फक्त
तुमच्यापयर्ंतच आले आहे काय?

37 एखादा जर स्वतःला संदेष्टा समजत असेल िंकवा जर तो आित्मक
मनुष्य असेल तर त्याने हे ओळखले पािहजे की, जे मी तुम्हास िलिहत
आहे ती परमेश्वराकडून देण्यात आलेली आज्ञा आहे. 38परतंु जर कोणी
हे मानत नसेल, तर न मानो.

39 म्हणून माझ्या बधंूनो संदेश देण्यासाठी उत्सुक असा, अन्य भाषेत
बोलणाऱ्याला मना करू नका. 40तर सवर् गोष्टी योग्य रीतीने आिण
व्यविस्थत असाव्यात.

मृतांचमृतांचेे पुनरुत्थानपुनरुत्थान

आता बधंंूनो मी तुम्हास आठवण करून देतो, की जे
शुभवतर्मान मी तुम्हास गाजवले व जे तुम्ही स्वीकारलेत व
ज्याच्यात तुम्ही िस्थरही आहात. 2ज्याच्या द्वार ेतुम्हास

तारण िमळाले आहे तेच शुभवतर्मान मी तुम्हास कळवतो. ज्या वचनाने
तुम्हासही शुभवतर्मान सांिगतले त्या वचनानुसार ते तुम्ही दृढ धरले
असल्यास त्याच्या योगे तुमचे तारणही होत आहे; नसल्यास तुमचा
िवश्वास व्यथर् आहे. 3कारण जे मला पिहल्यांदा सांगण्यात आले ते मी
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तुम्हास सांगून टाकले, त्यापकैी महत्त्वाचे हे आहे की, शास्त्रलेखाप्रमाणे
िख्रस्त तुमच्याआमच्या पापांसाठी मरण पावला. 4 त्यास पुरण्यात आले
व शास्त्रलेखाप्रमाणे ितसऱ्या िदवशी त्यास पुन्हा उठिवण्यात आले. 5व
तो केफाला िदसला, नतंर बारा प्रेिषतांना, 6नतंर तो एकाच वेळी
पाचशेहून अिधक बांधवांना िदसला. त्यांच्यापकैी बहुसंख्य अजूनही
िजवंत आहेत, तर काही मरण पावले आहेत. 7नतंर तो याकोबाला
िदसला, मग पुन्हा तो सवर् प्रेिषतांना िदसला. 8आिण शेवटी मी जो
अवेळी जन्मल्याप्रमाणे, त्या मलासुद्धा तो िदसला.

9कारण प्रेिषतांमध्ये मी किनष्ठ आहे, मी प्रेिषत म्हणावयाच्या
योग्यतेचा नाही, कारण देवाच्या मडंळीचा मी छळ केला. 10पण देवाच्या
कृपेने मी जो आहे तो मी (प्रेिषत) आहे आिण त्याची माझ्यावरची कृपा
व्यथर् गेली नाही, उलट त्या सवार्ंपेक्षा अिधक कष्ट मी केले आहेत,
करणारा मी नाही, तर देवाची कृपा जी माझ्याबरोबर होती, ती करीत
होती. 11 म्हणून मी असो िंकवा ते असोत आम्ही अशी घोषणा करतो
आिण तुम्ही असाच िवश्वास धरला.

12पण जर आम्ही िख्रस्त मरण पावलेल्यातून उठिवला गेला आहे
असे शुभवतर्मान गाजवतो, तर मृतांचे पुनरुत्थान नाही असे तुमच्यातील
काहीजण म्हणतात हे कसे? 13जर मृतांचे पुनरुत्थान नाही तर िख्रस्त
मरणातून उठिवला गेला नाही, 14आिण जर िख्रस्त मरणातून उठिवला
गेला नाही तर आमचा संदेश व्यथर् आहे आिण तुमचा िवश्वासही व्यथर्
आहे. 15आिण आम्ही देवाचे खोटे साक्षी ठरलो कारण देवाने िख्रस्ताला
उठवले अशी आम्ही त्याच्यािवषयी साक्ष िदली. जर हे असे असेल की,
मरण पावलेले उठवले जात नाहीत तर त्याने त्यास उठवले नाही.
16आिण जर मृतांना उठवले जात नाही, तर िख्रस्ताला मरणातून
उठिवण्यात आले नाही. 17आिण, जर िख्रस्त उठिवला गेला नाही, तर
तुमचा िवश्वास व्यथर् आहे आिण तुम्ही अजून तुमच्या पापात आहात.
18होय आिण जे िख्रस्तात मरण पावलेले आहेत, त्यांचाही नाश झाला
आहे. 19जर िख्रस्तावर असलेली आमची आशाही, फक्त या
जीवनासाठीच असली, तर सवर् मनुष्यांपेक्षा आम्ही दयनीय असे आहोत.

20परतंु आता प्रत्यक्षात िख्रस्त मरणातून उठिवला गेला आहे. जे
मरण पावलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथमफळ आहे. 21कारण
ज्याअथीर् मनुष्याद्वार ेमरण आले त्याप्रमाणे मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा
मनुष्याद्वारचे आले. 22कारण जसे आदामाद्वार ेसवर् मरण पावतात तसेच
सवर्जण िख्रस्ताद्वार ेिजवंत केले जातील. 23पण प्रत्येकजण त्याच्या
क्रमानुसार, िख्रस्त जो प्रथमफळ आहे आिण मग िख्रस्त येण्याच्या वेळी
त्याचे असलेले लोक िजवंत केले जातील. 24मग शेवट होईल, प्रत्येक
अिधपती, प्रत्येक सत्ता व प्रत्येक सामथ्यर् जेव्हा िख्रस्त नाहीसे करील,
तेव्हा िख्रस्त देविपत्याला राज्य देईल. 25कारण तो सवर् शत्रू त्याच्या
पायांखाली ठेवीपयर्ंत त्यास राज्य केले पािहजे. 26जो शेवटचा शत्रू मृत्यु
तो नष्ट केला जाईल. 27पिवत्र शास्त्र सांगते, “कारण देवाने, त्याच्या
पायाखाली सवर् गोष्टी अिंकत केल्या आहेत.” पण जेव्हा तो म्हणतो की,
“सवर् गोष्टी त्याच्या अिंकत केल्या आहेत,” तेव्हा ज्याने सवर् गोष्टी
त्याच्या अिंकत केल्या, तो स्वतः बाहेर आहे हे उघड आहे. 28आिण,
जेव्हा सवर् गोष्टी त्यास वश होतील तेव्हा पुत्र स्वतः त्या सवर् गोष्टी
आपल्या वश करणार्याला वश होईल. म्हणजे देविपता हाच सवार्त सवर्
असावा.

29नाही तर, जे लोक मरण पावल्यांसाठी बािप्तस्मा घेतात ते काय
साधतील? जर मरण पावलेले उठिवलेच जात नाहीत तर ते लोक
त्यांच्यािवषयी बािप्तस्मा का घेतात? 30आिण आम्ही सुद्धा प्रत्येक वेळी
संकटात का पडतो? 31बधंंूनो िख्रस्त येशू आपला प्रभू ह्याच्याठायी,
मला तुमच्यािवषयी असलेल्या अिभमानाची शपथ घेऊन मी हे म्हणतो
की, मी रोज रोज मरतो. 32मनुष्य स्वभावाप्रमाणे इिफसात मी रानटी
प्राण्याबरोबर लढलो, तर मी काय िमळिवले? जर मरण पावलेले उठवले
जात नाहीत तर चला “आपण खाऊ िपऊ, कारण उद्या मरावयाचे
आहे!” 33फसू नका, “वाईट सोबतीने चांगल्या सवयी िबघडतात.”
34नीितमत्त्वासंबधंाने शुद्धीवर या आिण पाप करीत जाऊ नका कारण
तुम्हापकैी काहीजण देवािवषयी अज्ञानी आहेत. हे मी तुम्हास
लाजिवण्यासाठी बोलतो.

35परतंु कोणीतरी म्हणेल? “मरण पावलेले कसे उठवले जातात?
कोणत्या प्रकारच्या शरीराने ते येतात?” 36तू इतका अज्ञानी आहेस

काय? तू जे पेरतोस ते प्रथम मरण पावल्यािशवाय िजवंत होत नाही.
37आिण तू जे पेरतोस ते त्याचे भावी शरीर पेरीत नाहीस, तर उघडा
दाणा पेरतोस; तो गव्हाचा िंकवा दसुर्या कशाचा असेल. 38आिण मग
देवाने िनवडल्याप्रमाणे तो त्यास 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. 40तसेच स्वगीर्य शरीर ेआहेत आिण
पृथ्वीवरील शरीर ेआहेत, पण स्वगीर्य शरीराचे वभैव एक प्रकारचे असते,
तर पृथ्वीवरील शरीराचे दसुर ेअसते. 41सूयार्चे 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
अिवनाशी आहे. 43 जे अपमानात पुरले जाते ते गौरवात उठवले जाते जे
अशक्तपणात पुरले जाते ते सामथ्यार्त उठते. 44 जे जिमनीत पुरले जाते
ते नसैिर्गक शरीर आहे जे उठवले जाते ते आित्मक शरीर आहे. जर
नसैिर्गक शरीर ेआहेत तर आध्याित्मक शरीरसेुद्धा असतात. 45आिण
तेच पिवत्र शास्त्र सांगते, “पािहला मनुष्य, आदाम हा िजवंत जीव झाला,”
पण िख्रस्त जो शेवटचा आदाम झाला तो जीवन देणारा आत्मा झाला.
46परतंु जे आित्मक ते प्रथम नाही, जे नसैिर्गक ते प्रथम, मग जे
आध्याित्मक आहे ते. 47पािहला मनुष्य भूमीतून म्हणजे तो मातीपासून
बनिवला गेला, तर दसुरा मनुष्य स्वगार्तून आला. 48ज्याप्रमाणे तो
मनुष्य मातीपासून बनिवला गेला, त्याप्रमाणे लोकसुद्धा मातीपासूनच
बनिवले गेले आिण त्या स्वगीर्य मनुष्याप्रमाणे स्वगीर्य लोकही तसेच
आहेत. 49आिण जो मातीचा होता त्याचे प्रितरूप आपण धारण केले,
त्याचप्रमाणे जो स्वगीर्य आहे त्याचे प्रितरूप आपण धारण करू.

50आता बधंंूनो मी हे सांगतो की, मांस व रक्त ह्यांना देवाच्या राज्याचे
वतन िमळू शकत नाही आिण िवनाशीपणाला अिवनाशीपणाचे वतन
िमळत नाही. 51पाहा! मी तुम्हास एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे.
आपण सवर् मरणार नाही. आपण सवर् बदलून जाऊ. 52क्षणात, डोळ्यांचे
पाते लवते न लवते तोच, शेवटचा कणार् वाजेल तेव्हा, कारण कणार्
वाजेल आिण मरण पावलेले अिवनाशीपणात उठवले जातील आिण
आपण बदलून जाऊ. 53कारण हे जे िवनाशी आहे त्याने अिवनाशीपण
पिरधान करावे आिण हे जे मरणाधीन आहे त्याने अमरपण पिरधान
करावे हे आवश्यक आहे. 54 हे जे िवनाशी त्याने अिवनाशीपण धारण
करावे व हे जे मरणाधीन आहे त्याने अमरत्व धारण करावे, असे जेव्हा
होईल तेव्हा,
पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे;
“िवजयात मरण िगळले गेले आहे.”
55 “अर ेमरणा तुझा िवजय कोठे आहे?
मरणा, तुझी नांगी कोठे आहे?”

56मरणाची नांगी पाप आहे आिण पापाचे सामथ्यर् िनयमशास्त्रापासून
येते. 57पण देवाला धन्यवाद असो, जो प्रभू येशू िख्रस्ताद्वार ेआम्हास
िवजय देतो! 58 म्हणून माझ्या िप्रय बधंूनो व बिहणींनो प्रभूमध्ये िस्थर
आिण अचल राहा. नेहमी स्वतःला प्रभूच्या कायार्साठी वाहून घ्या कारण
तुम्ही जाणता की प्रभूमध्ये तुमचे काम व्यथर् नाही.

यरुशलयरुशलेेमम शहरातीलशहरातील गोरगिरबांसाठीगोरगिरबांसाठी वगवगर्र्णीणी

आता, पिवत्र जनाकरीता वगर्णी गोळा करण्यिवषयी, जसे मी
गलतीयातील मडंळ्यांना आज्ञा केली त्याप्रमाणे तुम्हीही तसे
करावे. 2तुमच्यामधील प्रत्येकाने, त्यास यश िमळेल त्या

मानाने, प्रत्येक आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी द्रव्य जमवून ठेवावे.
3आिण मी आल्यावर तुम्ही पत्रे देऊन, तुम्ही स्वीकृत केलेल्या लोकांस
तुमची देणगी यरुशलेम शहरास घेऊन जायला पाठवीन; 4आिण जर
माझेसुद्धा जाणे योग्य असेल तर ते माझ्याबरोबर येतील.
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5मी मासेदोिनया प्रांतातून जाईन तेव्हा तुमच्याकडे येईन कारण
मासेदोिनयातून जाण्याची माझी योजना आहे. 6आिण शक्य झाल्यास
मी तुमच्याबरोबर राहीन आिण िहवाळाही घालवीन, म्हणजे मी जाणार
असेन ितकडे तुम्ही मला वाटेस लावावे. 7कारण आता थोड्या
वेळेसाठी तुम्हास भेटण्याची माझी इच्छा नाही कारण जर प्रभूची इच्छा
असेल तर तुमच्यासमवेत काही काळ घालवावा अशी आशा मी धरतो.
8पन्नासाव्या िदवसाच्या सणापयर्ंत मी इिफसात राहीन 9कारण
माझ्यासाठी मोठे आिण पिरणामकारक द्वार उघडले आहे आिण असे
अनेक आहेत जे मला िवरोध करतात.

10जर तीमथ्य आला तर तो तुमच्याजवळ िनभर्यपणे कसा राहील
याकडे लक्ष द्या कारण तोसुध्दा माझ्यासारखेच प्रभूचे कायर् करीत आहे.
11यास्तव कोणीही त्यास तुच्छ मानू नये. तर मग त्याने माझ्याकडे यावे
म्हणून त्यास शांतीने पाठवा कारण इतर बधंंूबरोबर त्याच्या येण्याची मी
वाट पाहत आहे. 12पण बधंू अपुल्लोिवषयी असे आहे की, त्याने इतर
बांधवांबरोबर तुमच्याकडे यावे, अशी मी त्यास फार िवनतंी केली पण
त्याची आता येण्याची मुळीच इच्छा नव्हती पण त्यास सोयीची संधी
िमळेल तेव्हा तो येईल.

13सावध असा, तुमच्या िवश्वासात बळकट राहा. धयैर्शील व्हा. सशक्त
व्हा. 14प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल ती प्रीतीत करा.

15आता बधंंूनो स्तेफनाच्या घराण्यािवषयी तुम्हास चांगली मािहती
आहे. ते अखया प्रांतातील प्रथमफळ आहे; आिण पिवत्रजनांच्या
सेवेसाठी त्यांनी स्वतःला वािहले आहे. मी तुम्हास िवनतंी करतो की,
16प्रत्येकजण जो या कायार्त सामील होतो व प्रभूसाठी श्रम करतो अशा
लोकांच्या तुम्हीसुद्धा अधीन व्हा. 17स्तेफन, फतर् ूनात आिण अखाियक
हे आल्याने मला आनदं झाला कारण त्यांनी माझ्यासाठी जे केले ते
तुम्ही करू शकला नसता. 18कारण त्यांनी माझा व तुमचा आत्मा
प्रफुल्लीत केला आहे. अशा लोकांस मान्यता द्या.

19आिशयातील मडंळ्या तुम्हास नमस्कार सांगतात. अिक्वला,
िप्रस्कील्ला व जी मडंळी त्यांच्या घरात जमते, ती प्रभूमध्ये तुम्हास
नमस्कार सांगतात, 20सवर् बधंू तुम्हास नमस्कार सांगतात, पिवत्र
चंुबनाने एकमेकांना अिभवादन करा.

21मी, पौल स्वतः माझ्या स्वतःच्या हाताने हा सलाम िलहीत आहे.
22जर कोणी प्रभूवर प्रीती करीत नाही, तर तो शािपत होवो, “मारानाथा;
हे प्रभू ये” 23प्रभू येशूची कृपा तुम्हाबरोबर असो! 24 िख्रस्त येशूमध्ये
माझी प्रीती तुम्हा सवार्ंबरोबर असो. आमेन.
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पौलाचपौलाचेे किंरथकरांसकिंरथकरांस ददुसुरसरे ेपत्रपत्र

नमस्कारनमस्कार वव धन्यवादधन्यवाद

देवाच्या इच्छेने िख्रस्त येशूचा प्रेिषत पौल आिण बधंू तीमथ्य
ह्यांजकडून; किंरथ शहरातील देवाच्या मडंळीस व सवर् अखया
प्रांतातील सवर् पिवत्र जणांस सलाम, 2 देव आपला िपता

आिण प्रभू येशू िख्रस्त ह्यांजकडून तुम्हास कृपा व शांती असो. 3आपला
प्रभू येशू िख्रस्ताचा देव आिण िपता, जो दयाळू िपता व सवर् सांत्वन
करणारा देव तो धन्यवािदत असो. 4तो आमच्या सवर् संकटात आमचे
सांत्वन करतो; यासाठी की, ज्या सांत्वनाने आमचे स्वतःचे देवाकडून
सांत्वन होते. त्या सांत्वनाने आम्ही, जे कोणी कोणत्याही संकटात
आहेत त्यांचे सांत्वन करण्यास समथर् व्हावे. 5कारण िख्रस्ताची दःुखे
जशी आमच्यावर पुष्कळ येतात तसे िख्रस्ताकडून आमचे सांत्वनही
पुष्कळ होते. 6आिण आम्हावर संकट येते ते तुमचे सांत्वन व तारण
व्हावे म्हणून येते आिण आम्हास सांत्वन िमळते ते तुमचे सांत्वन व्हावे
म्हणून िमळते; म्हणजे असे की, जी दःुखे आम्ही सोशीत आहोत, ती
धीराने सहन करण्यास तुम्हास सामथ्यर् िमळते. 7आिण
तुमच्यािवषयीची आमची आशा बळकट आहे कारण आम्ही हे जाणतो
की, तुम्ही दःुखांचे भागीदार आहात तसेच सांत्वनाचेही भागीदार
आहात.

8बधंंूनो, आमच्यावर आिशयात जे संकट आले त्यािवषयी तुम्ही
अजाण असावे अशी आमची इच्छा नाही; ते असे की, आम्ही इतके,
शिक्तपलीकडे, अितशयच दडपले गेलो की, आम्ही आमच्या िजवंत
राहण्यािवषयीची आशासुद्धा सोडून िदली होती. 9खरोखर आम्हास
वाटत होते की, आम्ही मरणारच, पण आम्ही स्वतःवर िवश्वास ठेवू नये,
तर जो देव मरण पावलेल्यांना उठवतो त्याच्यावर आम्ही िवश्वास ठेवावा,
म्हणून हे घडले. 10 त्याने आम्हास मरणाच्या मोठ्या संकटातून
सोडवले, तो आता सोडवत आहे आिण तो आम्हास ह्यापुढेही सोडवील,
अशी त्याच्यािवषयी आमची आशा आहे. 11तुम्ही देखील आमच्यासाठी
प्राथर्ना करून आमचे सहाय्य करावे; मग पुष्कळ लोक आमच्यासाठी
उपकार मानतील की त्यांच्या पुष्कळ प्राथर्नांमुळे देवाने आम्हास कृपा
िदली आहे.

पौलाचपौलाचेे शुद्धशुद्ध हहेेततूू
12आम्हास अिभमान बाळगण्याचे कारण, म्हणजे आमच्या

सद्सदिववेकबुद्धीची साक्ष होय. आम्ही मनुष्याच्या ज्ञानाने नव्हे, तर
देवाच्या कृपेने, देवाच्या पिवत्रतेने व प्रामािणकपणे जगात आिण िवशेषतः
तुमच्याशी वागलो. 13कारण तुम्हास वाचता येतात िंकवा समजतात,
त्यावाचून दसुऱ्या गोष्टी आम्ही तुम्हास िलहीत नाही आिण शेवटपयर्ंत
तुम्ही नीट समजून घ्याल अशी मी आशा धरतो. 14 त्याप्रमाणे तुम्ही
काही अशंी आम्हास मान्यता िदली की, जसे आपल्या प्रभू येशूच्या
िदवशी तुम्ही आमच्या अिभमानाचा िवषय आहा, तसेच आम्ही तुमच्या
अिभमानाचा आहोत.

त्याचीत्याची भभेेटट पुढपुढेे ढकलण्यातढकलण्यात आलीआली

15आिण मी या िवश्वासामुळे असे योजले होते की, प्रथम मी
तुमच्याकडे यावे, म्हणजे तुम्हास दोन भेटीचा फायदा व्हावा. 16मी
मासेदोिनयाला जाताना तुम्हास भेटण्याची योजना केली आिण
मासेदोिनयाहून परत येताना तुमच्याकडे येण्याचे ठरवले आिण त्यानतंर
तुम्ही मला यहूदीयाकडे वाटेस लावावे. 17असा िवचार करीत असता,

मी चंचलपणा केला काय? िंकवा मी जे योजतो ते देहाला अनुसरून
योजतो काय? म्हणजे मी माझे एकाच वेळेला ‘होय, होय’ आिण ‘नाही,
नाही’ असे म्हणतो काय? 18पण जसा देव िवश्वासनीय आहे; तसे आमचे
तुमच्याबरोबरचे बोलणे ‘होय’ आिण ‘नाही’ असे नाही. 19कारण आम्ही,
म्हणजे मी, िसल्वान व तीमथ्य िमळून, तुमच्यात ज्याची घोषणा केली
तो देवाचा पुत्र येशू िख्रस्त होय िंकवा नाही असा नव्हता तर त्याच्यात
होय अशीच होती. 20कारण देवाची सवर् वचने त्याच्यात ‘होय’ अशी
आहेत, म्हणून आपण देवाच्या गौरवाला त्याच्याद्वार े‘आमेन’ म्हणतो.
21आता, जो आम्हास अिभषेक करून तुमच्याबरोबर िख्रस्तात सुिस्थर
करीत आहे तो देव आहे. 22तसाच त्याने आपल्यावर िशक्का मारला
आहे आिण जो येणार आहे त्याबद्दलची खात्री म्हणून आमच्या
अतंःकरणात आपला पिवत्र आत्मा हा िवसार िदला आहे.

23मी देवाला साक्षी होण्यासाठी हाक मरुन आपल्या जीवाची शपथ
घेऊन सांगतो की तुमच्याशी कठोर व्यवहार करू नये म्हणून मी
किंरथला आलो नाही. 24आम्ही तुमच्या िवश्वासावर अिधकार गाजिवतो
असे नाही पण आम्ही तुमच्या आनदंात तुमचे सहकारी आहोत कारण
तुम्ही िवश्वासाने उभे आहात.

कारण मी स्वतःशी ठरवले होते की, मी पुन्हा दःुख देण्यास
तुमच्याकडे येऊ नये. 2कारण जर मी तुम्हास दःुख देतो, तर
ज्याला माझ्यामुळे दःुख होते त्याच्यावाचून मला आनिंदत

करणारा कोण आहे? 3आिण मी हेच िलिहले होते, म्हणजे मी आल्यावर
ज्यांच्यािवषयी मी आनदं करावा त्यांच्याकडून मला दःुख होऊ नये,
मला तुम्हा सवार्ंिवषयी िवश्वास आहे की, माझा आनदं तो तुम्हा
सवार्ंचादेखील आहे. 4कारण, मी दःुखाने, मनाच्या तळमळीने व अश्रू
गाळीत तुम्हास िलिहले ते तुम्ही दःुखी व्हावे म्हणून नाही पण तुमच्यावर
जी माझी प्रीती आहे ितची खोली तुम्हास समजावी.

पश्चात्तापपश्चात्ताप ककेेललेेल्यासल्यास क्षमाक्षमा करणकरणेे

5जर कोणी दःुख िदले असेल, तर त्याने केवळ मलाच दःुख िदले,
असे नाही, तर काही प्रमाणात तुम्हा सवार्ंना िदले आहे. त्यासंबधंी मी
फार कठीण होऊ इच्छीत नाही. 6अशा मनुष्यास ही बहुमताने िदली ती
िशक्षा पुर.े 7 म्हणून, उलट त्यास क्षमा करून तुम्ही त्याचे सांत्वन करावे;
यासाठी की अित दःुखाने तो दबून जाऊ नये. 8 म्हणून मी तुम्हास
िवनतंी करतो की, त्याच्यावर तुमची प्रीती आहे अशी त्याची खातरी
करून द्या. 9कारण मी तुम्हास या हेतूने िलिहले आहे की, तुम्ही परीके्षत
िटकता की नाही व प्रत्येक बाबतीत तुम्ही आज्ञाधारक राहता की नाही हे
पाहावे. 10ज्या कोणाला तुम्ही कशाची क्षमा करता त्यास मीही क्षमा
करतो, कारण मी क्षमा केली असेल तर ज्या कशाची कोणाला मी क्षमा
केली आहे, त्यास तुमच्याकरीता, मी िख्रस्ताच्या समक्ष केली आहे.
11यासाठी सतैानाने आपल्याला ठकवू नये; कारण आपण त्याच्या दषु्ट
योजना जाणत नाही असे नाही.

शुभवृत्तामुळशुभवृत्तामुळेे उद्भवणारीउद्भवणारी ससंकंटकटेे वव जयोत्सवाचजयोत्सवाचेे प्रसप्रसंगंग
12आिण पुढे जेव्हा मी िख्रस्ताच्या सुवातेर्साठी त्रोवस शहरास

आल्यावर आिण प्रभूकडून माझ्यासाठी एक द्वार उघडले गेले, 13माझा
बधंू तीत हा मला सापडला नाही म्हणून माझ्या जीवाला चनै पडेना. मग
तेथल्या लोकांचा िनरोप घेऊन मी मासेदोिनयास िनघून गेलो.

14पण देवाचे आभार मानतो जो िख्रस्तामध्ये नेहमी आम्हास
िवजयाने नेतो आिण त्याच्यािवषयीच्या ज्ञानाचा सुगधं प्रत्येक िठकाणी
आमच्याद्वार ेसगळीकडे पसरिवतो. 15कारण ज्यांचे तारण होत आहे

पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 1:2 587 पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 2:15
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अशा लोकात आिण ज्यांचा नाश होत आहे अशा लोकात आम्ही देवाला
िख्रस्ताचा सुवास आहोत. 16ज्या लोकांचा नाश होत आहे, मृत्यचुा
मरणसूचक वास आिण जे तारले गेले आहेत, जीवनाकडे नेणारा
जीवनाचा वास आहोत आिण या गोष्टींसाठी कोण लायक आहे?
17कारण दसुर्या िकत्येकांसारखे देवाच्या वचनाची भेसळ करणारे
आम्ही नाही पण आम्ही शुद्ध भावाने, देवाचे म्हणून देवाच्या दृष्टीपुढे
िख्रस्तात बोलतो.

िख्रस्तानुयायीचिख्रस्तानुयायीच पौलाचीपौलाची िशफारसिशफारस पत्रपत्र

आम्ही पुन्हा आमची स्वतःची प्रशसंा करू लागलो आहोत
काय? िंकवा आम्हास, दसुर्यांप्रमाणे, तुमच्याकिरता िंकवा
तुमच्याकडून िशफारसपत्रांची गरज आहे काय? 2तुम्ही

स्वतःच आमची िशफारसपत्रे आहात; आमच्या अतंःकरणावर िलिहलेले,
प्रत्येकाने वाचलेले व प्रत्येकाला माहीत असलेले. 3शाईने नव्हे, तर
िजवंत देवाच्या आत्म्याने कोरलेले दगडी पाट्यांवर नव्हे, तर मानवी
मांसमय हृदयाच्या पाट्यांवर कोरलेले, आमच्या सेवेच्या योगे तयार
झालेले िख्रस्ताचे पत्र आहात, असे तुम्ही दाखवून देता.

4आिण िख्रस्तामुळे देवाच्या ठायी आमचा असा िवश्वास आहे.
5आम्ही स्वतः कोणतीही गोष्ट आपण होऊनच ठरिवण्यास समथर्
आहोत असे नव्हे, तर आमच्या अगंची पात्रता देवाकडून आलेली आहे.
6 त्याने आम्हास नव्या कराराचे सेवक होण्यास पात्र केले. तो लेखाद्वारे
केलेला नाही, पण पिवत्र आत्म्याद्वार ेकेलेला आहे कारण लेख मारून
टाकतो पण पिवत्र आत्मा िजवंत करतो.

िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र ववैभैवापभवापेेक्षाक्षा शुभवृत्तशुभवृत्त ववैभैवभव अिधकअिधक ततेेजस्वीजस्वी

7पण दगडावर कोरलेल्या अक्षरात िलिहलेली मरणाची सेवा इतकी
गौरवी झाली की, इस्राएल लोक मोशेच्या तोंडावरील तेज, जे नाहीसे
होत चालले होते, त्या तेजामुळे त्याच्या तोंडाकडे दृष्टी लाववत नव्हती.
8तर ितच्यापेक्षा पिवत्र आत्म्याची सेवा अिधक गौरवयकु्त कशी होणार
नाही? 9कारण ज्या सेवेचा पिरणाम दडंाज्ञा ती जर तेजोमय होती, तर
िजचा पिरणाम नीितमत्त्व ती ितच्यापेक्षा िकती िवशेषकरून अिधक
तेजोमय असणार. 10इतकेच नव्हे, तर “जे तेजस्वी होते ते” या तुलनेने
हीनदीन ठरले. 11कारण जे नाहीसे होणार होते ते जर तेजयकु्त आहे,
तर जे शाश्वत ते िकतीतरी अिधक तेजस्वी असणार.

12तर मग आम्हास अशी आशा असल्यामुळे आम्ही फार िधटाईने
बोलतो. 13आम्ही मोशेप्रमाणे करीत नाही; त्याने तोंडावर आच्छादन
घातले ते ह्यासाठी की, जे नाहीसे होत चालले होते ते इस्राएल लोकांस
शेवटपयर्ंत बघता येऊ नये. 14पण त्यांची मने कठीण केली गेली कारण
आजवर ते आच्छादन, तसेच जुन्या कराराच्या वाचनात, न काढलेले
रािहले आहे; ते िख्रस्तात नाहीसे झाले आहे. 15पण आजपयर्ंत ते
आच्छादन, ते मोशेचे ग्रंथ वाचन करीत असता, त्यांच्या मनावर घातलेले
असते. 16पण ते जेव्हा प्रभूकडे वळेल तेव्हा ते आच्छादन काढले
जाईल. 17आिण प्रभू आत्मा आहे व जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे
मोकळेपणा आहे. 18पण आपल्या तोंडावर आच्छादन नसून आपण
सवर्जण, जणू आरशात पािहल्याप्रमाणे, प्रभूच्या तेजाकडे पाहत असता,
कलेकलेने त्याच्या प्रितरूपात आपले रूपांतर होत आहे. हे प्रभूच्या
आत्म्याकडून होत आहे.

प्रांजळपणप्रांजळपणेे वव धधैयैार्नयार्नेे सुवातार्सुवातार् गाजवणगाजवणेे

म्हणून, आमच्यावर देवाची दया झाल्यामुळे ही सेवा आम्हास
देण्यात आली आहे, म्हणून आम्ही खचत नाही. 2आम्ही
लज्जास्पद गुप्त गोष्टी आम्ही सोडल्यात; आम्ही कपटाने वागत

नाही िंकवा आम्ही देवाचे वचन फसवेपणाने हाताळीत नाही तर देवाच्या
दृष्टीसमोर खरपेण प्रकट करण्यास आम्ही आपणांसमोर सवर् लोकांच्या
सद्सदिववेकबुद्धीला पटिवतो. 3पण आमची सुवातार् आच्छादली गेली
असेल तर ज्यांचा नाश होत आहे त्यांच्यासाठी ती आच्छादली गेली
आहे. 4जो िख्रस्त देवाचे प्रितरूप आहे त्याच्या गौरवाच्या सुवातेर्चा
प्रकाश त्यांना प्रकाशमान होऊ नये म्हणून, असे जे िवश्वास ठेवत नाहीत,
त्यांची मने या यगुाच्या दषु्ट दवैताने आंधळी केलीली आहेत. 5कारण

आम्ही स्वतःची घोषणा करीत नाही पण िख्रस्त येशू जो प्रभू आहे त्याची
आम्ही घोषणा करतो आिण येशूकरता आम्ही तुमचे दास आहोत.
6कारण ज्या देवाने प्रकाशाला अधंारामधून प्रकाशण्यास सांिगतले तो
आमच्या अतंःकरणात, येशू िख्रस्ताच्या मुखावरील, देवाच्या गौरवाच्या
ज्ञानाचा प्रकाश पाडण्यासाठी प्रकाशला आहे.

प्रेिषतांचीप्रेिषतांची शिक्तहीनताशिक्तहीनता वव ददेेवाचवाचेे सामथ्यसामथ्यर्र्

7पण आमचे हे धन आमच्याजवळ मातीच्या भांड्यात आहे, याचा
अथर् हा की, सामथ्यार्ची पराकाष्ठा आमची नाही पण देवाची आहे.
8आम्हावर चारी िदशांनी संकटे येतात पण आम्ही अजून िचरडले गेलो
नाही, आम्ही गोधळलेलो आहोत पण िनराश झालो नाही. 9आमचा
पाठलाग केला गेला, पण त्याग केला गेला नाही, आम्ही खाली पडलेले
आहोत तरी आमचा नाश झाला नाही. 10आम्ही िनरतंर आमच्या
शरीरात येशूचे मरण घेऊन जात असतो; यासाठी की, आमच्या शरीरात
येशूचे जीवनही प्रकट व्हावे. 11कारण आम्ही जे िजवंत आहोत ते
येशूकरता मरणाच्या सतत स्वाधीन केले जात आहोत; म्हणजे आमच्या
मरणाधीन देहात येशूचे जीवनही प्रकट व्हावे. 12 म्हणून, आमच्यात
मरण, पण तुमच्यात जीवन हे कायर् करते.

13मी िवश्वास ठेवला आिण म्हणून मी बोललो, हे पिवत्र शास्त्रात
िलिहल्याप्रमाणे आम्ही िवश्वास ठेवला आहे आिण म्हणून बोलतो; कारण
आमच्यात तोच िवश्वासाचा आत्मा आहे. 14कारण आम्ही हे जाणतो
की, प्रभू येशूला ज्याने उठवले तो आपल्यालाही येशूबरोबर उठवील
आिण आम्हास तुमच्याबरोबरच सादर करील. 15सवर् गोष्टी
तुमच्याकरता आहेत, म्हणजे ही िवपुल कृपा पुष्कळ जणांच्या
उपकारस्मरणाने, देवाच्या गौरवाथर् बहुगुिणत व्हावी.

क्षिणकक्षिणक ददुःुखःख पणपण सावसावर्र्कािलककािलक ववैभैवभव
16 म्हणून आम्ही खचत नाही. पण जरी आमचे हे बाहेरील देहपण

नाश पावत आहे, तरी आमचे अतंयार्म हे िदवसानुिदवस नवीन होत
आहे. 17कारण हे जे हलके दःुख केवळ तात्कािलक आहे ते
आमच्यासाठी फार अिधक मोठ्या अशा सावर्कािलक गौरवाचा भार
तयार करते. 18आता आम्ही िदसणार्या गोष्टींकडे पाहत नाही पण न
िदसणार्या गोष्टींकडे पाहतो कारण िदसणार्या गोष्टी क्षिणक आहेत पण
न िदसणार्या गोष्टी सावर्कािलक आहेत.

कारण आम्ही हे जाणतो की, आमचे हे जिगक घर ज्यामध्ये
आम्ही राहतो, नष्ट झाले तर आम्हास देवापासून िमळालेले
सवर्कालचे घर स्वगार्त आहे. 2या तबंूत आम्ही कण्हत आहोत

आिण आमच्या स्वगार्तील घराचा पोशाख करण्यास आम्ही आतुर झालो
आहोत. 3आम्ही अशाप्रकार ेवस्त्र पिरधान केलेले असलो म्हणजे
आम्ही उघडे सापडणार नाही.

4कारण या मडंपात असलेले आम्ही आमच्यावर भार पडल्यामुळे
कण्हतो पण आमचे वस्त्र काढले जावे असे इच्छीत नाही, तर आमचा
स्वगीर्य पोशाख घातला जावा म्हणजे हे मरणाधीनपण जीवनात िगळले
जावे. 5आिण याच एका गोष्टीसाठी ज्याने आम्हास तयार केले तो देव
आहे आिण त्यानेच आम्हास पिवत्र आत्मा हा िवसार िदला आहे.

6 म्हणून आम्ही सतत धयैर् धरणार ेआहोत कारण आम्ही हे जाणतो
की आम्ही शरीरात रहात असताना प्रभूपासून दरू आहोत. 7कारण
आम्ही िवश्वासाने चालतो, डोळ्यांनी िदसते त्याप्रमाणे चालत नाही;
8आम्ही धयैर् धरतो आिण शरीरापासून दरू होऊन प्रभूजवळ राहण्यास
आम्ही तयार आहोत. 9 म्हणून आम्ही झटत आहोत, म्हणजे आम्ही येथे
िंकवा तेथे असलो, तरी देवाला संतोष देणार ेअसे असावे. 10कारण
आपल्याला, प्रत्येक जणाला, िख्रस्ताच्या न्यायासनापुढे प्रकट झाले
पािहजे; ह्यासाठी की, शरीरात केलेल्या गोष्टींबद्दल प्रत्येक मनुष्यास
त्याने जे जे केले असेल त्याचे प्रितफळ िमळावे. ते चांगले असेल िंकवा
वाईट असेल.

िख्रस्ताचीिख्रस्ताची प्रीतीप्रीती आम्हासआम्हास आवरूनआवरून धरतधरतेे

11 म्हणून आम्हास प्रभूचे भय कळले असल्यामुळे आम्ही मनुष्यांचे
मन वळवतो पण आम्ही देवाला प्रकट झालो आहो; आिण मी अशी

पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 2:16 588 पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 5:11



6

7

आशा धरतो की, आम्ही तुमच्या िववेकांत प्रकट झालो आहोत.
12कारण तुमच्याजवळ आम्ही आमची पुन्हा प्रशसंा करीत नाही, पण
तुम्हास आमच्या बाबतीत अिभमानाला कारण देतो; म्हणजे, मनुष्याच्या
अतंःकरणािवषयी नाही, पण त्याच्या बाहेरच्या िस्थतीिवषयी जे
अिभमान िमरवतात त्यांच्यासाठी तुमच्याजवळ काही उत्तर असावे.
13कारण आम्ही वेडे झालो असलो तर देवासाठी आिण आम्ही समजंस
मनाचे असलो तर तुमच्यासाठी आहोत. 14कारण िख्रस्ताची प्रीती
आम्हास आवरते कारण आम्ही असे मानतो की एक सवार्ंसाठी मरण
पावला तर सवर् मरण पावले, 15आिण सवार्ंसाठी तो ह्यासाठी मरण
पावला की, ह्यापुढे जे जगतील त्यांनी आपल्या स्वतःसाठी नाही, पण
त्यांच्यासाठी जो स्वतः मरण पावला आिण पुन्हा उठला त्याच्यासाठी
त्यांनी जगावे.

िख्रस्ताच्यािख्रस्ताच्या ठायीठायी रािहल्यानरािहल्यानेे नवजीवननवजीवन

16 म्हणून ह्यामुळे, आम्ही कोणाला देहावरून ओळखीत नाही; हो,
आम्ही िख्रस्ताला देहावरून ओळखले आहे तरी आता ह्यापुढे ओळखीत
नाही. 17 म्हणून कोणी मनुष्य िख्रस्तात असेल तर तो नवी उत्पत्ती
आहे; जुने होऊन गेले आहे, बघा, ते नवे झाले आहे; 18 हे देवाकडून
झाले आहे. त्याने येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेआपला स्वतःशी समेट केला
आिण समेटाची सेवा आम्हास िदली; 19 म्हणजे लोकांचे अपराध
त्यांच्या िहशोबी न धरता, देव जगाचा िख्रस्ताद्वार ेस्वतःशी समेट करीत
होता आिण समेटाचे वचन त्याने आमच्यावर सोपवले.

समसमेेटाचाटाचा ससंदंदेेशश
20तर मग आम्ही िख्रस्ताच्या वतीने वकील झालो आहो; जणू तुम्हास

आमच्याद्वार ेदेव िवनतंी करीत आहे; िख्रस्ताच्या वतीने आम्ही तुम्हास
िवनवणी करतो की, तुम्ही देवाशी समेट केलेले असे व्हा. 21कारण जो
पाप जाणत नव्हता त्यास त्याने आपल्यासाठी पाप असे केले, म्हणजे
आपण त्याच्याठायी देवाचे नीितमत्त्व असे व्हावे.

म्हणून त्याच्याबरोबर काम करणार ेआम्हीदेखील तुम्हास अशी
िवनतंी करतो की, तुम्ही देवाच्या कृपेचा स्वीकार व्यथर् होऊ
देऊ नका. 2कारण तो म्हणतो,

‘मी अनुकूल समयी तुझे ऐकले,
आिण तारणाच्या िदवशी तुझे सहाय्य केले.’
पाहा, आता अनुकूल समय आहे, पाहा, आता तारणाचा िदवस आहे.
3या सेवेला दोष लावला जाऊ नये म्हणून आम्ही, कशात कोणाला,
अडखळण्यास कारण होत नाही. 4उलट सवर् िस्थतीत देवाचे सेवक
म्हणून, आम्ही आमच्यािवषयीची खातरी पटवून देतो; आम्ही पुष्कळ
सोिशकपणाने संकटात, आपत्तीत व दःुखात; 5फटक्यांत, बिंदवासांत
व दगंलीत; कष्टांत, जागरणांत व उपासांत; 6शुद्धतेने व ज्ञानाने,
सहनशीलतेने व ममतेने, पिवत्र आत्म्याने व िनष्कपट प्रीतीने;
7खरपेणाच्या वचनाने व देवाच्या सामथ्यार्ने, उजव्या हातात व डाव्या
हातात नीितमत्त्वाची शस्त्रे बाळगून, 8गौरवाने व अपमानाने, अपकीतीर्ने
व सत्कीतीर्ने, आम्ही आपली लायकी पटवून देतो. आमच्यािवषयी
खातरी पटवतो. फसव्या आिण तरी खर ेआहोत, 9अपिरिचत आहोत
आिण सुपरीिचत आहोत, मरत आहोत आिण बघा, आम्ही िजवंत
आहोत. जणू िशक्षा भोगीत होतो आिण तरी मरण पावलो नाही.
10आम्ही दःुखीत, तरी सदोिदत आनदं करणार,े आम्ही दिरद्री, तरी
पुष्कळांना धनवान करणार,े आमच्याजवळ काही नसलेले आिण तरी
सवर् असलेले असे आढळतो.

मनाचमनाचेे औदायऔदायर्र् दाखवावदाखवावेे म्हणम्हणूूनन िवनिवनंतंीती
11अहो किंरथकर बधंंूनो, तुमच्यासाठी आम्ही तोंड उघडले आहे

आिण आमचे अतंःकरण मोठे झाले आहे. 12आमच्यात तुम्ही संकुिचत
झाला नाही, पण तुम्ही स्वतःच्या कळवळ्यािवषयी संकुिचत झाला
आहात. 13आता तुम्हीही असलीच फेड करून तुमचेही अतंःकरण मोठे
करा. हे मी तुम्हास मुले म्हणून सांगतो.

ददेेवभक्तवभक्त नसलनसलेेल्यांशील्यांशी ममैतै्रीत्री करूकरू नयनयेे म्हणम्हणूूनन इशाराइशारा

14 िवश्वास न ठेवणार्यांबरोबर संबधं जोडून िवजोड होऊ नका; कारण
नीितमान व अनाचार ह्यांची भागी कशी होणार? प्रकाश व अधंकार ह्यांचा
िमलाप कसा होणार? 15 िख्रस्ताची बिलयालाशी एकवाक्यता कशी
होणार? िंकवा िवश्वास ठेवणारा व िवश्वास न ठेवणारा हे वाटेकरी कसे
होणार? 16आिण देवाच्या िनवासस्थानाचा मूतीर्बरोबर मेळ कसा
बसणार? कारण तुम्ही िजवंत देवाचे िनवास्थान आहात कारण देवाने
म्हणले आहे की,
‘मी त्यांच्यात राहीन आिण त्यांच्यात वावरने;
मी त्यांचा देव होईन आिण ते माझी प्रजा होतील.’
17आिण म्हणून
‘प्रभू म्हणतो की, त्यांच्यामधून बाहेर या
आिण वेगळे व्हा;
अशुद्ध त्यास िशवू नका;
म्हणजे मी तुम्हास स्वीकारीन.

18आिण मी तुम्हास िपता होईन आिण तुम्ही माझे पुत्र व्हाल, असे
सवर्समथर् प्रभू म्हणतो.’

िप्रयांनो, आपल्यालाही अिभवचने िमळाली आहेत, म्हणून
आपण देहाच्या व आत्म्याच्या प्रत्येक अशुद्धतेपासून स्वतःला
शुद्ध करू आिण देवाच्या भयात राहून आपल्या पिवत्र्याला पूणर्

करावे.

ितताच्याितताच्या ययेेण्यानण्यानेे झालझालेेललेे सांत्वनसांत्वन

2तुम्ही आमचा अिंगकार करा; आम्ही कोणावर अन्याय केला नाही,
कोणाला िबघडवले नाही, कोणाचा गरैफायदा घेतला नाही. 3दोषी
ठरवण्यासाठी मी हे म्हणत आहे असे नाही. मी अगोदरही सांिगतले आहे
की, तुमच्याबरोबर आम्ही जगावे आिण मरावे एवढे तुम्ही आमच्या
अतंःकरणात आहात. 4मला तुमचा मोठा िवश्वास आहे व मला
तुमच्यािवषयी फार अिभमान आहे; माझे पूरपेूर समाधान झाले आहे
आिण आपल्या सवर् दःुखात मी अितशय आनदंीत आहे.

5कारण आम्ही मासेदोिनयास आल्यावर आमच्या शरीराला स्वास्थ्य
नव्हते; आम्हास सगळीकडून त्रास देण्यात आला, बाहेरून भांडणे व
आतून भीती. 6तरीही, जो देव लीन अवस्थेत असलेल्यांचे सांत्वन
करतो त्याने आमचे तीताच्या येण्याकडून सांत्वन केले. 7आिण केवळ
त्याच्या येण्यामुळे नाही, पण तो जेव्हा तुमची उत्कंठा, तुमचा शोक व
तुमची माझ्यािवषयीची तीव्र सिदच्छा ह्यांिवषयी आम्हास सांगत होता
तेव्हा तुमच्याबाबतीत त्याचे जे सांत्वन झाले त्याच्या योगाने आमचे
सांत्वन होऊन मला िवशेष आनदं झाला. 8मी माझ्या पत्राने तुम्हास
दःुख िदले ह्याबद्दल मला वाईट वाटत नाही; मला वाईट वाटले होते
कारण मला िदसले होते की त्या पत्राने जणू घटकाभर, तुम्हास दःुखी
केले होते; 9तरी आता मी आनदं करतो, तुम्हास दःुख झाले ह्यामुळे
नव्हे, तर पश्चात्ताप होण्याजोगे दःुख झाले ह्यामुळे, कारण देवानुसार
तुमचे हे दःुख दवैी होते, आमच्याकडून तुमची कसलीही हानी होऊ नये
म्हणून असे झाले. 10कारण देवप्रेिरत दःुख तारणदायी पश्चात्तापास
कारणीभूत होतो त्याबद्दल वाईट वाटत नाही, पण जगीक दःुख मरणास
कारणीभूत होते. 11कारण पाहा, तुमचे हे दःुख दवैी होते, या एकाच
गोष्टीने तुमच्यामध्ये केवढी कळकळ, केवढे दोषिनवारण, केवढा संताप,
केवढे भय, केवढी उत्कंठा, केवढी आस्था, केवढी िशक्षा करण्याची बुद्धी,
उत्पन्न झाली! या बाबतीत तुम्ही सवर् प्रकार ेिनदोर्ष आहात ह्याचे प्रमाण
तुम्ही पटवून िदले आहे. 12तथािप मी तुम्हास िलिहले ते ज्याने अन्याय
केला त्याच्यामुळे नव्हे आिण ज्यावर अन्याय झाला त्याच्यामुळेही नव्हे,
तर आमच्यािवषयी तुम्ही दाखवत असलेल्या कळकळीची जाणीव
तुम्हास देवासमक्ष व्हावी म्हणून िलहीले.

13ह्यामुळे आमचे सांत्वन झाले आहे आिण आमचे सांत्वन इतकेच
नव्हे, तर िवशेषकरून तीताला आनदं झाल्यामुळे आम्हीही फारच
आनिंदत झालो; कारण तुम्हा सवार्ंकडून त्याच्या मनाला स्वस्थता
िमळाली. 14आिण तुमच्यािवषयी त्याच्यापुढे मी जर अिभमान िमरवला
असेल तर मला काही लाज वाटत नाही. पण आम्ही ज्याप्रमाणे
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तुमच्याबरोबर सवर्काही खरपेणाने बोलतो, त्याचप्रमाणे तीतापुढील
तुम्हािवषयीचा आमचा अिभमान खरपेणाचा आढळला आहे. 15तुमच्या
सवार्ंच्या आज्ञांिकतपणाची म्हणजे तुम्ही भय धरून, कापत कापत,
त्याचे कसे स्वागत केले याची त्यास आठवण होत असता तुमच्यासाठी
त्याची ममता फारच फार आहे. 16मला सवर्बाबतीत तुमचा िवश्वास
वाटतो म्हणून मी आनदं करतो.

यरुशलयरुशलेेमम शहरातीलशहरातील गोरगिरबांसाठीगोरगिरबांसाठी वगवगर्र्णीणी

बधंूनो, मासेदोिनयातील मडंळ्यांवर झालेल्या देवाच्या
कृपेिवषयी आम्ही तुम्हास कळवतो. 2ती अशी की, संकटाच्या
िबकट परीके्षत त्यांचा आत्यिंतक आनदं व त्यांचे कमालीचे

दािरद्र्य ह्यांमध्ये त्यांची औदायर्संपदा िवपुल झाली. 3कारण मी साक्ष
देतो की, त्यांना िजतके शक्य होते िततके त्यांनी िदले आिण त्यांच्या
क्षमतेपेक्षाही जास्त िदले. त्यांनी उत्सफूतर्पणे आपण होऊन िदले.

4पिवत्रजनांच्या सेवेमुळे िमळणाऱ्या आशीवार्दामध्ये सहभागी
होण्याची कृपा िमळावी म्हणून त्यांनी आस्थेवाईकपणे आम्हास िवनतंी
केली. 5आम्हास आशा होती त्याप्रमानेच केवळ नव्हे, तर त्यांनी प्रथम
स्वतःस प्रभूला िदले आिण देवाच्या इच्छेने आपणास आम्हासही िदले.
6ह्यावरून आम्ही तीताजवळ िवनतंी केली की, जसा त्याने पूवीर् आरभं
केला होता त्याप्रमाने तुमच्यामध्ये कृपेच्या या कायार्चा शेवटही करावा.
7 म्हणून जसे तुम्ही सवर् गोष्टीत, म्हणजे िवश्वासात, बोलण्यात ज्ञानात व
सवर् आस्थेत व आम्हावरील आपल्या प्रीतीत वाढला आहा, तसे तुम्ही
या कृपेच्या कायार्तही फार वाढावे.

प्रभूप्रभ ूययेेशूचशूचेे उदाहरणउदाहरण

8 हे मी आज्ञा म्हणून सांगत नाही, तर दसुऱ्यांच्या आस्थेवरून
तुमच्याही प्रीतीचा खरपेणा पडताळून पाहतो. 9आपल्या प्रभू येशू
िख्रस्ताची कृपा तुम्हास माहीत आहे, तो धनवान असता तुमच्याकरता
दिरद्री झाला, अशा हेतूने की, त्याच्या दािरद्र्याने तुम्ही धनवान व्हावे.
10ह्यािवषयी मी आपले मत सांगतो, कारण हे तुम्हास िहतकारक आहे,
तुम्ही मागेच एक वषार्पूवीर् प्रथमतः असे करण्यास आरभं केला, इतकेच
नव्हे तर अशी इच्छा करण्यासही केला. 11तर हे कायर् आता पूणर् करा,
ह्यासाठी की जशी इच्छा करण्याची उत्सुकता तुमच्या तुम्हास होती तशी
तुमच्या ऐपतीप्रमाणे कायर्िसद्धी व्हावी. 12कारण उत्सुकता असली
म्हणजे ज्याच्या त्याच्याजवळ जसे असेल तसे ते मान्य होते, नसेल तसे
नाही. 13दसुऱ्याचे ओझे हलके करण्यासाठी तुमच्यावर ओझे लादावे
असे नाही तर समानता असावी म्हणजे. 14सध्याच्या काळात तुमच्या
िवपुलतेतून त्यांची गरज भागावी, यासाठी की नतंर त्याच्या िवपुलतेमुळे
तुमच्या गरजा भागिवल्या जाव्यात अशी समानता व्हावी. 15पिवत्र शास्त्र
म्हणते,
“ज्याने मन्ना पुष्कळ गोळा केला होता, त्यास जास्त झाला नाही.
ज्याने थोडा गोळा केला होता, त्यास कमी पडला नाही.”

तीताचीतीताची वव इतरांचीइतरांची कामिगरीवरकामिगरीवर रवानगीरवानगी

16जी आस्था माझ्यामध्ये तुमच्यािवषयी आहे ती आस्था देवाने
तीताच्या अतंःकरणात घातली याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो,
17कारण तीताने आमच्या आव्हानाचे स्वागतच केले असे नाही तर तो
पुष्कळ उत्सुकतेने आिण त्याच्या स्वतःच्या मोठ्या आस्थेने तुमच्याकडे
येत आहे. 18आिण आम्ही त्याच्याबरोबर एका बधंूला ज्याची त्याच्या
सुवातेर्बद्दलच्या मडंळ्यातील सेवेबद्दल वाहवा होत आहे, त्यास पाठवत
आहोत. 19यापेक्षा अिधक म्हणजे मडंळ्यांनी हे कृपेचे दानापर्ण घेऊन
जाण्यासाठी आमची िनवड केली. जे आम्ही प्रभूच्या गौरवासाठी करतो
आिण मदत करण्याची आमची उत्सुकता िदसावी म्हणून हे करतो. 20ही
जी िवपुलता आम्हाकडून सेवेस उपयोगी पडत आहे ितच्या कामात
कोणीही आम्हावर दोष लावू नये म्हणून आम्ही काळजीपूवर्क वागत
आहोत. 21आम्ही ‘प्रभूच्या दृष्टीने जे मान्य,’ इतकेच नव्हे तर
‘मनुष्यांच्याही’ दृष्टीने जे मान्य, ते करण्याची खबरदारी घेतो.
22 त्यांच्याबरोबर आम्ही आमच्या दसुऱ्या एका बधंूला पाठवले आहे.
त्याच्या उत्सुकतेची पारख आम्ही पुष्कळ गोष्टीत अनेक वेळा केली आहे

आिण आता तुमच्यावर त्याचा फार िवश्वास असल्यामुळे तो अिधक
उत्सुक आहे. 23तीताच्या बाबतीत सांगायाचे तर, तो तुमच्यामधील
माझा एक सहकारी व सहकमर्चारी आहे, आमच्या इतर बधंंूच्या बाबतीत
सांगायचे तर, ते िख्रस्ताला गौरव व मडंळ्यांचे प्रेिषत आहेत. 24 म्हणून
या लोकांस तुमच्या प्रीतीचा पुरावा द्या आिण आम्हास तुमच्याबद्दल
वाटत असलेल्या अिभमानबद्दलचे समथर्न करा. यासाठी की, मडंळ्यांनी
ते पाहावे.

तथािप पिवत्र जनांची सेवा करण्यािवषयी मी तुम्हास िलहावे
ह्याचे अगत्य नाही. 2कारण मदत करण्याबद्दलची तुमची
उत्सुकता मला माहीत आहे आिण मी मासेदोिनयातील

लोकांस यािवषयी अिभमानाने सांगत होतो की, गेल्या वषार्पासून
अखयातील तुम्ही लोक देण्यासाठी तयार आहात आिण तुमच्या
उत्साहामुळे पुष्कळजण कृित करण्यास आवेशाने पुढे आले आहेत.

3तरी या बाबतीत तुमच्यािवषयीचा आमचा अिभमान व्यथर् होऊ नये
म्हणून मी या बधंंूना पाठवत आहे आिण मी सांिगतल्याप्रमाणे तुम्ही
आपली तयारी केलेली असावी. 4नाही तर कदािचत, मासेदोिनयाचे
लोक जर माझ्याबरोबर आले आिण तुम्ही तयारीत नसलेले आढळला,
तर या खातरीमुळे आमची आम्ही म्हणत नाही की, तुमची फिजती
होईल. 5 म्हणून मला हे आवश्यक वाटते की, ह्यांनी तुमच्याकडे आधी
जावे अशी या बधंंूना िवनतंी करावी आिण तुम्ही देऊ केलेली देणगी
त्यांनी आधीच तयार करावी; म्हणजे लोभाने घेऊन नाही पण देणगी
म्हणून ती तयार राहील.

वगवगर्र्णीणी कशीकशी द्यावीद्यावी

6 हे लक्षात ठेवा जो हात राखून पेरतो तो त्याच प्रमाणात कापणी
करील आिण जो उदार हाताने पेरील तो त्याच प्रमाणात कापणी करील.
7प्रत्येक मनुष्याने आपल्या मनात जे ठरवले असेल त्याप्रमाणे त्याने
द्यावे; दःुखी मनाने िंकवा देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये कारण
‘संतोषाने देणारा देवाला’ आवडतो. 8तुमच्याजवळ सवर् गोष्टींत सदा,
सवर् पुरवठा रहावा आिण प्रत्येक चांगल्या कामात तुम्ही संपन्न व्हावे
म्हणून देव तुम्हास सवर् प्रकारची कृपा पुरवण्यास समथर् आहे.

9असे पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे;
“तो गरीबांना उदारहस्ते देतो,
त्याचे नीितमत्त्व सवर्काळ राहते.”

10आता जो पेरणार्याला बीज व खाण्यासाठी भाकर पुरवतो तो
तुमच्यासाठी बीज पुरवील आिण बहुगुिणत करील व तुमच्या नीितमत्त्वाचे
फळ वाढवील. 11 म्हणजे तुम्ही सवर् उदारतेसाठी प्रत्येक गोष्टीत संपन्न
व्हाल व ती उदारता आमच्याद्वार ेदेवाचे उपकारस्मरण अिधक होण्यास
कारणीभूत होईल. 12कारण या सेवेचे काम केवळ पिवत्रजनांच्या गरजा
पुरवणे एवढेच नाही पण देवाच्या पुष्कळ उपकारस्मरणात ते सेवाकायर्
बहुगुिणत होते. 13या सेवेच्या कसोटीमध्ये, िख्रस्ताच्या शुभवतर्मानाच्या
अिंगकाराबाबत तुमच्या आज्ञांिकतपणामुळे आिण त्यांच्यासाठी व
इतरांसाठी तुम्ही उदारपणे िदलेल्या दानामुळे ते देवाचे गौरव करतात;
14आणखी ते तुम्हाकिरता प्राथर्ना करीत असता तुम्हावर देवाने जी
िवपुल कृपा केली आहे त्यामुळे तुमची भेट व्हावी अशी उत्कंठा ते
धरतात.

15 देवाचे अवणर्नीय दान जे त्याचा पुत्र येशू िख्रस्त याबद्दल त्याची
स्तुती असो!

प्रेिषतप्रेिषत म्हणम्हणूूनन आपलाआपला अिधकारअिधकार आपल्यालाआपल्याला ददेेवापासूनवापासून प्राप्तप्राप्त झालझालेेलाला
आहआहेे असअसेे पौलपौल जोरानजोरानेे सांगतोसांगतो

पण जो मी, पौल, तुमच्याबरोबर असताना तुमच्याशी
लीनपणे वागतो पण दरू असताना तुमच्याबरोबर कडकपणे
वागतो. तो मी तुम्हास िख्रस्ताच्या सौम्यतेने व नम्रतेने

िवनतंी करतो. 2माझे मागणे असे आहे, आम्ही देहाला अनुसरून
चालतो असा आमच्यािवषयी जे िवचार करतात, त्यांच्याबरोबर
कडकपणे बोलण्याचा मी ज्या िवश्वासाने िवचार करीत आहे त्याप्रमाणे
मला त्यांच्यािवरुद्ध कडक होण्याची गरज पडू नये. 3कारण, आम्ही
देहात चालणार ेअसूनही आम्ही देहस्वभावाप्रमाणे यदु्ध करत नसतो.

पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 7:15 590 पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 10:3
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4कारण आमच्या लढाईची शस्त्रे दिैहक नाहीत, तर देवासाठी तटबदंी
नाश करण्यास ती समथर् आहेत. चुकीच्या वादिववादातून काहीच िनष्पन्न
होत नाही. 5तकर् िवतकर्  व देविवषयक ज्ञानािवरूद्ध उंच उभारलेले असे
सवर्काही पाडून टाकून आम्ही प्रत्येक िवचार अिंकत करून ितला
िख्रस्ता पुढे मान झुकवण्यास लावतो. 6आिण तुम्ही आज्ञापालनांत पूणर्
व्हाल तेव्हा सवर् आज्ञाभगंाबद्दल शासन करण्यास आम्ही िसद्ध आहोत.

7डोळ्यांपुढे आहे ते पाहा; आपण िख्रस्ताचे आहोत असा जर
कोणाला स्वतःिवषयी िवश्वास असेल तर त्याने आमच्यािवषयी स्वतःशी
िवचार करावा की, जसे आपण िख्रस्ताचे आहोत तसे तेही िख्रस्ताचे
आहोत. 8कारण, प्रभूने आम्हास जो अिधकार िदलेला आहे, तो तुमची
उन्नती व्हावी म्हणून िदलेला आहे, तुमचा नाश करण्यास िदलेला नाही,
त्याचा मी अिधक अिभमान िमरवल्यास मला लाज वाटणार नाही;
9 म्हणजे मी पत्रांद्वार ेभीती घालू पाहतो असे माझ्यािवषयी कोणास वाटू
नये. 10कारण ते म्हणतात की, “त्यांची पत्रे गभंीर व जोरदार असतात,
पण तो शरीराने अशक्त आहे आिण त्याचे बोलणे ऐकण्याच्या लायकीचे
नसते.” 11अशा लोकांनी हे समजून घ्यावे की, आम्ही जसे दरू
असताना आमच्या पत्रांतील बोलण्यात असतो, तसे आम्ही जवळ
असताना कृतीत असतो. 12 जे िकत्येक स्वतःची प्रशसंा करतात,
त्यांच्याबरोबर आम्ही आपणांस समजायला िंकवा त्यांच्याशी आपली
तुलना करायचे धाडस करीत नाही, ते तर स्वतःस स्वतःकडूनच मोजत
असता व स्वतःची स्वतःबरोबरच तुलना करीत असतात हा शहाणपणा
नाही.

13आम्ही आमच्या मयार्देबाहेर अिभमान िमरवणार नाही; तर देवाने
आम्हास लावून िदलेल्या आमच्या मयार्देच्या आतच िमरवू, ती मयार्दा
तुमच्यापयर्ंत येऊन पोहोचली आहे. 14कारण जणू आम्ही तुमच्यापयर्ंत
पोहोचलो नव्हतो, अशाप्रकार ेआम्ही मयार्देबाहेर जात नाही कारण
आम्ही िख्रस्ताचे शुभवतर्मान गाजवीत तुमच्यापयर्ंत प्रथम पोहचलोच
आहोत. 15आम्ही मयार्दा सोडून दसुर्यांच्या कामात अिभमान िमरवीत
नाही; पण आम्हास आशा आहे की, जसा तुमचा िवश्वास वाढेल तसा,
आमच्या कामाच्या मयार्देचे प्रमाण अिधक पसरत जाईल. 16 म्हणजे,
दसुर्यांच्या कायर्के्षत्रात आधीच करण्यात आलेल्या कामाचा अिभमान न
िमरवता, आम्ही तुमच्या पलीकडील प्रांतांत शुभवतर्मान सांगावे.

17पिवत्र शास्त्र सांगते,
“पण जो कोणी अिभमान िमरवतो त्याने प्रभूिवषयी अिभमान िमरवावा.”

18कारण स्वतःची प्रशसंा करणारा स्वीकृत नाही पण प्रभू ज्याची
प्रशसंा करतो तोच स्वीकृत आहे.

प्रेिषतप्रेिषत म्हणम्हणूूनन त्याचात्याचा हक्कहक्क

माझी इच्छा आहे की, तुम्ही माझा थोडासा मूखर्पणा
माझ्यासाठी सहन करावा. पण तो तुम्ही सहन करीतच
आहात. 2कारण मी देवाच्या आवेशाने तुम्हािवषयी आवेशी

आहे, मी एका पतीबरोबर तुमची मागणी केली आहे, अशा हेतूने की,
तुम्हास शुद्ध कुमारी असे िख्रस्ताला सादर करावे. 3पण मला भीती
वाटते की जसे हव्वेला सपार्ने कपट करून फसवले तसे तुमचे िवचार
कसे तरी िबघडून ती िख्रस्ताची शुद्ध भक्ती व सरळपण ह्यापासून भ्रष्ट
होतील. 4कारण, जर कोणीही येऊन, आम्ही ज्याची घोषणा केली नाही
अशी दसुर्या येशूची घोषणा केली िंकवा तुम्हास िमळाला नव्हता असा
दसुरा आत्मा तुम्ही स्वीकारता िंकवा तुम्ही स्वीकारले नाही असे दसुरे
शुभवतर्मान तुम्ही स्वीकारता तर तुम्ही त्यांचे सहन करता. 5पण मला
वाटते मी अितशे्रष्ठ प्रेिषतांपेक्षा कुठल्या प्रकार ेकमी नाही. 6आिण मी
भाषण करण्यात अिशिक्षत असलो तरी ज्ञानात नाही. आम्ही हे तुम्हास
सवर् गोष्टीत, सवर् प्रकार,े प्रकट केले.

7तुम्ही उंच व्हावे म्हणून मी आपणाला नीच केले म्हणजे मी देवाचे
शुभवतर्मान तुम्हास फुकट सांिगतले यामध्ये मी पाप केले काय?
8तुमची सेवा करण्यासाठी मी दसुऱ्या मडंळ्यांकडून वेतन घेऊन त्यांना
लुटले. 9आिण मी तुम्हाजवळ होतो तेव्हा मला कमी पडले असतानाही
मी कोणाला भार असा झालो नाही कारण मासेदोिनयाहून जे बधंू आले
त्यांनी माझी गरज पुरिवली आिण सवर् गोष्टीत मी तुम्हास ओझे होऊ नये
म्हणून मी स्वतःस ठेवले आिण यापुढेही ठेवीन. 10 िख्रस्ताचे सत्य

माझ्यामध्ये आहे म्हणून मी सांगतो की, अखया प्रांतात कोणीही माझ्या
आिभमानास िवरोध करणार नाही. 11आिण का? कारण मी तुम्हावर
िप्रती करीत नाही काय? देव जाणतो की, मी तुमच्यावर प्रीती करतो.

12आिण मी जे करतो ते मी करीत राहीन यासाठी की, जे कारण
पािहजे आहे ते मी त्यांच्यासाठी ठेवू नये. ते त्यांना ह्यासाठी हवे आहे
की, ते ज्या कामात अिभमान िमरवतात त्यामध्ये ते आमच्यासारखे
िदसावेत. 13कारण असे लोक खोटे प्रेिषत आहेत, ते फसिवणारे
कामगार आहेत, िख्रस्ताच्या प्रेिषतांचे सोंग घेणारी अशी आहेत.
14आिण यामध्ये आश्चयर् नाही कारण सतैानदेखील तेजस्वी दतूाचे रुप
धारण करतो. 15 म्हणून त्याचे सेवकही जर न्यायीपणाच्या सेवकाचे रुप
धारण करतात त्यामुळे त्यामध्ये आश्चयर् वाटण्यासारखे काही नाही,
त्यांचा शेवट त्यांच्या कायार्प्रमाणे होईल.

पौलपौल वव त्याचत्याचेे िवरोधीिवरोधी ह्यांचीह्यांची तुलनातुलना

16मी पुन्हा म्हणतोः कोणीही मला मूढ समजू नये, पण जर तुम्ही
समजता तर जसा मूढाचा तसा माझा स्वीकार करा. यासाठी की मी
थोडासा अिभमान बाळगीन. 17मी हे बोलत आहे ते प्रभूला अनुसरून
बोलत नाही. तर या अिभमानाच्या धीटपणाने, जणू मूखार्सारखे बोलतो.
18जसे बरचे लोक दिैहक गोष्टीिवषयी अिभमान िमरवतात, तसा मी पण
अिभमान िमरवीन.

19तुम्ही शहाणे असल्याने मूढांचे आनदंाने सहन करता! 20वस्तुतः
जे कोणी तुम्हास दास करते िंकवा छळ करते िंकवा तुमचा गरैफायदा
घेते िंकवा स्वतः पुढे येण्याचा प्रयत्न करते िंकवा तुमच्या तोंडावर मारते
तरी तुम्ही त्यांचे सहन करता.

पौलानपौलानेे सोसलसोसलेेलीली ससंकंटकटेे वव अडचणीअडचणी

21स्वतःला िहणवून मी हे बोलतो, तरी ज्या बाबतीत कोणी धीट
असेल, ितच्यात मीही धीट आहे (हे मी मूढपणाने बोलतो)

22 ते इब्री आहेत काय? मीही आहे. ते इस्राएली आहेत काय? मीिह
आहे. ते अब्राहामाचे संतान आहेत काय? मीिह आहे. 23 ते िख्रस्ताचे
सेवक आहेत काय? मी अिधक प्रमाणात आहे (मी हे वेडगळासारखे
बोलतो) मी पुष्कळ कठीण काम केले आहे. सारखा तुरंुगात जात होतो,
बेसुमार फटके खाल्ले, पुष्कळ वेळा मरणाला सामोर ेगेलो, म्हणून मीही
अिधक आहे. 24पाच वेळेला यहूद्यांकडून मला (“चाळीस चाबकाचे
फटके वजा एक”) एकोणचाळीस फटके बसले. 25तीन वेळा काठीने
मारण्यात आले, एकदा मला दगडमार करण्यात आला, तीन वेळा माझे
जहाज फुटले, खलु्या समुद्रात मी एक रात्र व िदवस घालिवला. 26मी
सातत्याने िफरत होतो, नदीच्या प्रवासात धोका होता. लुटारंुकडून
धोका होता. माझ्या स्वतःच्या देशबांधवांकडून धोका होता. परराष्ट्र ीय
लोकांकडून, शहरांमध्ये धोका होता. डोंगराळ प्रदेशात धोका होता.
समुद्रातील धोके होते, िवश्वास ठेवणाऱ्या खोटया बधंंूकडून आलेले धोके
होते. 27मी कष्ट केले आिण घाम गाळला व पुष्कळ वेळा जागरण केले.
मला भूक व तहान माहीत आहे. पुष्कळ वेळा मी उपाशी रािहलो, थडंीत
उघडा असा मी रािहलो, 28या सवर् गोष्टीिशवाय दररोज माझ्यावर येणार
दबाव म्हणजे सवर् मडंळ्यांिवषयीची िंचता. 29कोण दबुर्ळ झाला असता
तर मी दबुर्ळ होत नाही काय? कोण दसुऱ्याला पापात पाडण्यास कारण
होतो आिण मला संताप होत नाही?

30जर मला अिभमान बाळगायचा असेल तर मी आपल्या दबुर्लतेच्या
गोष्टीिवषयी अिभमान बाळगीन. 31 देव आिण प्रभू येशूचा िपता, ज्याची
अनतंकाळपयर्ंत स्तुती केली पािहजे, तो हे जाणतो की मी खोटे बोलत
नाही. 32 िदिमष्क नगरात अरीतास राजाने नेमलेल्या अिधकाऱ्याने मला
अटक करण्यासाठी िदिमष्ककरांच्या नगरावर पहारा िदला होता. 33पण
मला टोपलीत बसवून गावकुसाच्या िखडकीतून खाली सोडण्यात आले
आिण त्याच्या हातून मी िनसटलो.

उदात्तउदात्त आध्याित्मकआध्याित्मक साक्षात्कारसाक्षात्कार वव ददैिैहकिहक अशक्तताअशक्तता

मला अिभमान िमरवणे भाग पडते; तरी हे उिचत नाही पण
मी प्रभूच्या दशर्नांकडे व प्रकटीकरणांकडे आता वळतो.
2मला एक िख्रस्तातील मनुष्य माहीत आहे; तो चौदा

पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 10:4 591 पौलाचे किंरथकरांस दसुर ेपत्र 12:2
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वषार्ंपूवीर् (शरीरात की शरीराबाहेर हे मला माहीत नाही, देवाला माहीत
आहे) ितसर्या स्वगार्पयर्ंत नेला गेला. 3तो मला माहीत आहे आिण
असा तो मनुष्य (शरीरात की शरीरापासून वेगळा हे मला माहीत नाही,
देवाला माहीत आहे) 4 त्या मनुष्यास सुखलोकात उचलून नेण्यात आले
आिण मनुष्याने ज्यांचा उच्चारही करणे योग्य नाही अशी वाक्ये त्याने
ऐकली. 5मी अशा मनुष्यािवषयी अिभमान िमरवीन, मी स्वतःिवषयी
नाही, तर केवळ आपल्या दबुर्लतेची प्रौढी िमरवीन.

6कारण आपण अिभमान िमरवावा अशी जरी मी इच्छा धरली, तरी
मी मूढ होणार नाही, कारण मी जे खर ेते बोलेन; पण मी स्वतःस
आवरले पािहजे, म्हणजे कोणी जे माझे पाहतो िंकवा ऐकतो त्याहून त्याने
मला अिधक मानू नये. 7आिण प्रकटीकरणांच्या िवपुलतेमुळे मी
मयार्देबाहेर चढून जाऊ नये म्हणून माझ्या देहात एक काटा िदलेला
आहे, तो मला ठोसे मारणार्या सतैानाचा दतू आहे; म्हणजे मी
मयार्देबाहेर चढून जाऊ नये. म्हणून तो ठेवण्यात आला आहे.

8माझ्यामधून तो िनघावा म्हणून मी प्रभूला ह्यािवषयी तीनदा िवनतंी
केली. 9आिण त्याने मला म्हणले की, ‘माझी कृपा तुला पुर ेआहे, कारण
अशक्तपणात माझे सामथ्यर् पूणर् होते.’ म्हणून, फार आनदंाने, मी माझ्या
अशक्तपणात अिभमान िमरवीन, म्हणजे िख्रस्ताचे सामथ्यर् माझ्यावर
रहावे; 10आिण म्हणून िख्रस्तासाठी आजारात, अपमानात, आपत्तीत,
पाठलागात आिण दःुखात मी संतुष्ट असतो कारण मी जेव्हा अशक्त
असतो तेव्हाच सशक्त आहे.

आढ्यतआढ्यतेेननेे िलिहण्याचिलिहण्याचेे कारणकारण

11मी मूढ बनलो, असे बनण्यास तुम्ही मला भाग पाडले; तुम्ही
माझ्यािवषयी खातरी द्यायला पािहजे होती कारण मी काहीच नसलो,
तरी त्या अितशे्रष्ठ प्रेिषतांपेक्षा मी कोणत्याही गोष्टीत कमी नाही.
12 िचन्हे, अद्भतेू व सामथ्यार्ची कृत्ये यांच्या योगाने खऱ्या प्रेिषतांची
िचन्हे खरोखरच सवर् सहनशीलतेने तुम्हामध्ये घडिवण्यात आली.
13कारण मी आपला भार तुम्हावर टाकला नाही, या एका गोष्टीिशवाय
तुम्ही दसुर्या कोणत्या गोष्टीत दसुर्या मडंळ्यांपेक्षा कमी आहात? मला
या अपराधाची क्षमा करा.

14बघा, मी ितसर्या वेळी तुमच्याकडे येण्यास तयार आहे आिण
तुमच्यावर भार घालणार नाही; कारण मी तुमच्यापासून काही िमळवू
पाहत नाही, तर मी तुम्हास िमळवू पाहतो कारण मुलांनी आई-
वडीलांसाठी साठवू नये पण आई-वडीलांनी मुलांसाठी साठवले पािहजे.
15मी तुमच्या जीवांसाठी फार आनदंाने खचर् करीन आिण स्वतः सवर्स्व
खचीर् पडेन. मी तुमच्यावर अितशयच प्रीती करतो म्हणून तुम्ही
माझ्यावर कमी प्रीती करता की काय?

16असो, मी तुमच्यावर भार घातला नाही, पण मी धूतर् असल्यामुळे
मी तुम्हास यकु्तीने धरले. 17मी तुमच्यासाठी ज्यांना पाठवले अशा
कोणाकडून मी तुमचा फायदा घेतला काय? 18मी तीताला िवनतंी केली
आहे आिण मी एका बधंूला त्याच्याबरोबर पाठवत आहे. तीताने
तुमच्याकडून फायदा िमळवला काय? आम्ही एकाच आत्म्याने चाललो
नाही काय? एकाच चालीने चाललो नाही काय?

19तुम्हास इतका वेळ वाटत असेल की आम्ही तुमच्यापुढे आमचे
समथर्न करीत आहोत, आम्ही देवासमोर िख्रस्ताच्या ठायी बोलत आहो

आिण िप्रयांनो या सवर् गोष्टी तुमच्या उन्नतीसाठी आहेत. 20कारण मला
भीती वाटते की, मी येईन तेव्हा, मी अपेक्षा करीत असेन तसे, कदािचत्,
तुम्ही मला आढळणार नाही; आिण तुम्ही अपेक्षा करणार नाही असा मी
तुम्हास आढळेन. कदािचत्, तुमच्यात कलह, ईष्यार्, राग, िवरोध, स्वाथीर्
महत्त्वकांक्षा, कुरकुरी, गवर्, अफवा व गोंधळ मला आढळून येतील.
21 िंकवा मी पुन्हा येईन तेव्हा माझा देव तुमच्यासमोर मला लीन करील
आिण ज्यांनी पाप केले असून आपण केलेल्या अमगंळपणाचा,
व्यिभचाराचा व कामातुरपणाचा ज्यांनी पश्चात्ताप केलेला नाही अशा
पुष्कळ जणांसाठी मला शोक करावा लागेल.

ययेेत्यात्या भभेेटीकरीताटीकरीता आित्मकआित्मक तयारीतयारी करण्यासकरण्यासंबंबंधंीधी ककेेललेेललेे इशारइशारेे

मी आता ितसर्या वेळी तुमच्याकडे येत आहे. दोन िंकवा
तीन साक्षीदारांच्या तोंडून प्रत्येक शब्द िसद्ध होईल.
2ज्यांनी पूवीर् पाप केले होते त्यांना आिण दसुर्या

सगळ्यांना मी अगोदर सांिगतले होते आिण दसुर्या वेळी स्वतः आलो
होतो तेव्हाप्रमाणे आता दरू असताना मी आधी सांगतो की, मी जर पुन्हा
आलो तर गय करणार नाही. 3कारण माझ्याद्वार ेिख्रस्त बोलतो ह्याचे
प्रमाण तुम्हास पािहजे ते हेच; तो तुमच्यासंबधंाने दबुर्ळ नाही पण
तुमच्यात समथर् आहे. 4कारण जरी अशक्तपणात तो वधस्तभंावर
िखळला गेला तरी देवाच्या सामथ्यार्ने तो िजवंत आहे कारण त्याच्यात
आम्हीही दबुर्ळ आहोत पण आम्ही देवाच्या सामथ्यार्ने तुमच्यासाठी
िजवंत राहू.

5तुम्ही िवश्वासात आहात िंकवा नाही म्हणून आपली स्वतःची परीक्षा
करा. आपली स्वतःची पारख करा. तुम्हास आपल्यात येशू िख्रस्त आहे
हे कळत नाही काय? नसेल तर मग, तुम्ही पसंतीस न उतरलेले आहात.
6मी आशा करतो की, आम्ही पसंतीस न उतरलेले नाही हे तुम्ही
ओळखाल. 7आता देवाजवळ अशी प्राथर्ना करतो की तुम्ही काही वाईट
करू नये; म्हणजे आम्ही स्वीकृत िदसावे म्हणून नाही, पण आम्ही
स्वीकृत नसलो तरी तुम्ही चांगले ते करावे. 8कारण आम्ही सत्यािवरुद्ध
काही करत नाही, तर सत्यासाठी करतो. 9 जेव्हा आम्ही दबुर्ळ आहोत व
तुम्ही बलवान आहात तेव्हा आम्ही आनदं करतो व तुम्ही पिरपूणर् व्हावे
ह्यासाठीही प्राथर्ना करतो.

10 एवढ्याकरता दरू असताना मी या गोष्टी िलहीत आहे, म्हणजे प्रभूने
मला जो अिधकार उभारणी करण्यास िदलेला आहे, नाश करण्यास
नाही, त्याचा उपयोग करून, मी तेथे असताना कडकपणाने वागू नये.

समाप्तीसमाप्ती

11 शेवटी, बधंंूनो, आनदं करा तुम्ही आपली अिधकािधक सुधारणा
करा. तुमचे सांत्वन होवो. तुम्ही एकमनाचे व्हा व शांतीने रहा आिण
प्रीतीचा व शांतीचा देव तुमच्याबरोबर राहील. 12पिवत्र अिभवादनाने
एकमेकांना सलाम करा.

13तुम्हास सवर् पिवत्रजन सलाम सांगतात.
14प्रभू येशू िख्रस्ताची कृपा, देवाची प्रीती आिण पिवत्र आत्म्याची

सहभािगता तुम्हा सवार्ंबरोबर असो. आमेन.
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पौलाचपौलाचेे गलतीकरांसगलतीकरांस पत्रपत्र

नमस्कारनमस्कार

1-2गलती प्रांतातील मडंळ्यांस; मनुष्यांकडून िंकवा
मनुष्यांच्याद्वार ेनव्हे, तर येशू िख्रस्ताच्याद्वार ेआिण ज्याने
त्यास मरण पावलेल्यातून उठवले तो देविपता, ह्याच्याद्वारे

झालेला प्रेिषत पौल, याच्याकडून आिण माझ्या सोबतीचे सवर् बधंूकडून,
3 देव जो िपता व आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्यांजकडून तुम्हास कृपा व
शांती असो. 4आपल्या देविपत्याच्या इच्छेप्रमाणे, या आताच्या दषु्ट
यगुातून आपल्याला सोडवण्यास, प्रभू येशू िख्रस्ताने आपल्या
पापांबद्दल, स्वतःला िदले. 5 देविपत्याला यगुानुयगु गौरव असो. आमेन.

गलतीकरांनीगलतीकरांनी पौलाचापौलाचा ककेेललेेलाला िहरमोडिहरमोड

6मला आश्चयर् वाटते की, ज्याने तुम्हास िख्रस्ताच्या कृपेत पाचारण
केले त्याच्यापासून, इतक्या लवकर, तुम्ही दसुर्या शुभवतर्मानाकडे
वळला आहात. 7दसुर ेकोणतेही शुभवतर्मान नाही; पण तुम्हास
घोटाळ्यात पाडणार ेआिण िख्रस्ताचे शुभवतर्मान िवपरीत करण्याची
इच्छा असणार ेअसे िकत्येक आहेत. 8तर जे शुभवतर्मान आम्ही
तुम्हास सांिगतले त्याच्याहून िनराळे शुभवतर्मान जर आम्ही सांिगतले
िंकवा स्वगार्तील आलेल्या देवदतूानेही सांिगतले, तरी तो शािपत असो.
9आम्ही अगोदर सांिगतले आहे तसेच आता मी पुन्हा सांगतो की, कोणी
तुम्हास, जे तुम्ही स्वीकारले त्याच्यापेक्षा, िनराळे शुभवतर्मान कोणी
तुम्हास सांिगतल्यास तो शािपत असो.

10मी आता मनुष्याची िंकवा मी देवाची मनधरणी करावयास पाहत
आहे? मी मनुष्यांना संतुष्ट करावयास पाहत आहे काय? मी अजूनपयर्ंत
मनुष्यांना संतोषवीत असतो, तर मी िख्रस्ताचा दास नसतो.

मनुष्यापासूनमनुष्यापासून नव्हनव्हेे तरतर ययेेशशू ूिख्रस्तापासूनिख्रस्तापासून आपल्यालाआपल्याला शुभवतशुभवतर्र्मानमान प्राप्तप्राप्त
झालझालेे आहआहेे असअसेे पौलाचपौलाचेे सांगणसांगणेे

11कारण, बधंंूनो, मी तुम्हास सांगतो की, मी ज्या शुभवतर्मानाची
घोषणा केली ती मनुष्याच्या सांगण्याप्रमाणे नाही. 12कारण ती मला
मनुष्याकडून िमळाली नाही तसेच ती मला कोणी िशकवलीही नाही; पण
येशू िख्रस्ताच्या प्रकटीकरणाने ती मला प्राप्त झाली. 13तुम्ही माझ्या,
यहूदी धमार्तील, पूवीर्च्या आचरणािवषयी ऐकले आहे की, मी देवाच्या
मडंळीचा अत्यतं छळ करून ितचा नाश करीत असे. 14आिण मी
माझ्या पूवर्जांच्या प्रथांिवषयी पुष्कळ अिधक आवेशी असल्यामुळे
माझ्या लोकांतल्या माझ्या वयाच्या पुष्कळ लोंकापेक्षा यहूदी धमार्त मी
पुढे गेलो होतो.

15पण ज्या देवाने मला आईच्या उदरापासून वेगळे केले व आपल्या
कृपेने मला बोलावले, त्यास जेव्हा बर ेवाटले की, 16आपल्या पुत्राला
माझ्याद्वार ेप्रकट करावे, म्हणजे परराष्ट्र ीयांमध्ये मी त्याच्या
शुभवतर्मानाची घोषणा करावी तेव्हा मी हे कोणत्याही मानवाची मसलत
न घेता, 17आिण माझ्या पूवीर् झालेल्या प्रेिषतांकडे यरुशलेमेस वर न
जाता, पण मी लगेच अरबस्तान देशास िनघून गेलो व तेथून िदिमष्कास
पुन्हा परत आलो.

18पुढे, तीन वषार्ंनतंर, मी केफाला भेटण्यास वर यरुशलेमास गेलो
आिण पधंरा िदवस मी त्याच्याजवळ रािहलो; 19पण प्रभूचा भाऊ
याकोब ह्याच्यािशवाय मी इतर प्रेिषतांपकैी दसुरा कोणीही माझ्या दृष्टीस
पडला नाही. 20मी जे तुम्हास िलिहत आहे, ते पाहा, देवासमोर, मी
खोटे बोलत नाही. 21 त्यानतंर मी िसरीया व िकिलिकया प्रांतांत आलो

22आिण िख्रस्तात असलेल्या, यहूदीया प्रांतातील मडंळ्यांना मी
अपिरिचत होतो. 23 त्यांच्या ऐकण्यात एवढेच येत असे की, ‘पूवीर्
आमचा छळ करणारा ज्या िवश्वासाचा मागे नाश करीत होता त्याची तो
आता सुवातार् सांगत आहे.’ 24आिण ते माझ्यािवषयी देवाचे गौरव करू
लागले.

पौलाचीपौलाची कामिगरीकामिगरी यरुशलयरुशलेेमकरांनामकरांना मान्यमान्य होतहोतेे

नतंर, चौदा वषार्ंनी मी पुन्हा, बणर्बाबरोबर, यरुशलेम शहरास
वर गेलो, मी आपल्याबरोबर तीतालाही नेले. 2मला
प्रकटीकरण झाल्याप्रमाणे मी गेलो आिण जे शुभवतर्मान मी

परराष्ट्र ीयात गाजवत असतो, ती मी त्यांच्यापुढे मांडले; पण जे िवशेष
मानलेले होते त्यांना एकांती मांडले; नाही तर, मी व्यथर् धावतो िंकवा
धावलो, असे कदािचत् झाले असते. 3पण माझ्याबरोबर असलेला तीत
हा ग्रीक असल्यामुळे, त्यालाही संुता करून घेण्यास भाग पाडण्यात
आले नाही. 4आिण गुप्तपणे आत आणलेल्या खोट्या बधंूमुळे देखील
भाग पाडण्यात आले नाही; ते आम्हास दास्यात घालण्याकरता, िख्रस्त
येशूमध्ये जी मोकळीक आपल्याला आहे ते हेरण्यास, चोरून आत आले
होते. 5शुभवतर्मानाचे सत्य तुमच्याकडे रहावे म्हणून आम्ही त्यांना
घटकाभरही वश होऊन त्यांच्या अधीन झालो नाही. 6तरीही, जे िवशेष
मानलेले कोणी होते त्यांच्याकडून (ते कसेिह असोत होते त्याचे मला
काही नाही; देव मनुष्याचे बाह्य रूप पाहत नाही.) कारण जे िवशेष
मानलेले होते त्यांनी मला काही अिधक िदले नाही. 7तर उलट संुता
झालेल्या यहूद्यांना शुभवतर्मान सांगणे जसे पेत्रावर सोपवले होते तसेच
संुता न झालेल्या परराष्ट्र ीय लोकांस शुभवतर्मान सांगणे माझ्यावर
सोपवले आहे, हे त्यांनी बिघतले. 8कारण ज्याने पेत्राच्याद्वार ेसंुता
झालेल्या लोकात प्रेिषतपणा चालवावयास शक्ती पुरवली त्याने मलाही
परराष्ट्र ीयात तो चालवण्यास शक्ती पुरवली. 9आिण त्यांनी मला िदलेले
कृपादान ओळखून, याकोब, केफा व योहान हे जे आधारस्तभं होते
त्यांनी मला व बणर्बाला उजव्या हातांनी हस्तांदोलन केले, ते ह्यासाठी
की, आपण देवाच्या कायार्ंत सहभागी आहोत हे दशर्वावे व आम्ही
परराष्ट्र ीयांकडे आिण त्यांनी संुता झालेल्याकडे जावे. 10मात्र आम्ही
गिरबांची आठवण ठेवावी, अशी त्यांची इच्छा होती; आिण मी तर त्याच
गोष्टी करण्यास उत्कंठीत होतो.

ककेेफाचाफाचा (पपेेत्राचात्राचा) िनषिनषेेधध
11आिण त्यानतंर, केफा अतं्यिुखयास आला असता, मी

त्याच्यासमोर त्यास आडवा आलो, कारण तो दोषीच होता. 12कारण
याकोबापासून िकत्येकजण येण्याअगोदर तो अन्यजाती लोकांबरोबर
जेवत असे; पण ते आल्यावर तो संुता झालेल्या लोकांस िभऊन त्याने
माघार घेऊन वेगळा राहू लागला. 13 तेव्हा तसेच दसुर्या यहूदी िवश्वास
ठेवणाऱ्यांनीही त्याच्याबरोबर ढोंग केले; त्यामुळे बणर्बादेखील त्यांच्या
ढोंगाने ओढला गेला. 14पण मी जेव्हा हे बिघतले की, शुभवतर्मानाच्या
सत्याप्रमाणे ते नीट चालत नाहीत, तेव्हा सवार्ंसमोर मी केफाला म्हटले,
“तू स्वतः यहूदी असून तू जर परराष्ट्र ीयाप्रमाणे राहतोस आिण
यहूद्यांप्रमाणे वागत नाहीस, तर जे परराष्ट्र ीयांनी यहूद्यांसारखे वागावे
म्हणून तू त्याच्यावर जुलूम किरतोस हे कसे?”
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िनयमशास्त्राचीिनयमशास्त्राची अपूणअपूणर्र्ताता

15आम्ही जन्मापासूनच यहूदी आहोत, पापी परराष्ट्र ीयातले नाही.
16तरी मनुष्य िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी नीितमान ठरत नाही तर येशू
िख्रस्तावरील िवश्वासाच्याद्वार ेठरतो, हे ओळखून आम्हीही िख्रस्त येशूवर
िवश्वास ठेवला; ह्यासाठी की, िवश्वासाने मनुष्य नीितमान ठरवला जातो,
म्हणून आम्हीही येशू िख्रस्तावर िवश्वास ठेवला; म्हणजे आम्ही
िख्रस्तावरील िवश्वासाने नीितमान ठरावे, िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी
पाळून नाही, कारण िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी मनुष्यजातीपकैी कोणीही
नीितमान ठरणार नाही. 17पण िख्रस्तात नीितमान ठरवले जाण्यास
पाहत असता जर आपणदेखील पापी आढळलो तर िख्रस्त पापाचा
सेवक आहे काय? कधीच नाही. 18कारण मी जे पाडले आहे ते पुन्हा
उभारले तर मी स्वतःला िनयमशास्त्र मोडणारा ठरवीन. 19कारण मी
िनयमशास्त्राद्वार ेिनयमशास्त्राला मरण पावलो आहे, ह्यासाठी की, मी
देवाकरता जगावे. 20मी िख्रस्ताबरोबर वधस्तभंावर िखळलेला आहे
आिण ह्यापुढे मी जगतो असे नाही तर िख्रस्त माझ्याठायी जगतो आिण
आता देहामध्ये जे माझे जगणे आहे ते देवाच्या पुत्रावरील िवश्वासाच्याद्वारे
आहे. त्याने माझ्यावर प्रीती केली व स्वतःला माझ्याकिरता िदले. 21मी
देवाची कृपा व्यथर् करीत नाही कारण जर नीितमत्त्व िनयमशास्त्राकडून
असेल तर िख्रस्ताचे मरण िवनाकारण झाले.

मनुष्याचामनुष्याचा स्वीकारस्वीकार ददेेवव िवश्वासावरिवश्वासावर करीलकरील, िनयमशास्त्रावरिनयमशास्त्रावर नव्हनव्हेे

अहो बुद्धीहीन गलतीकरांनो, वधस्तभंावर िखळलेला येशू
िख्रस्त ज्यांच्या डोळ्यांपुढे वणर्न करून ठेवला होता, त्या
तुम्हास कोणी भुलिवले आहे? 2मला तुम्हापासून इतकेच

समजवून घ्यावयाचे आहे की, तुम्हास जो पिवत्र आत्मा िमळाला तो
िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी िमळाला की, सुवातार् ऐकून िवश्वास
ठेवल्यामुळे िमळाला? 3तुम्ही इतके बुद्धीहीन आहात काय? तुम्ही
देवाच्या आत्म्याने प्रारभं केल्यावर आता देहस्वभावाने पूणर्त्व िमळवू
पाहत आहात काय? 4तुम्ही इतके दःुखे सोसली हे व्यथर् काय? ह्याला
व्यथर् म्हणावे काय! 5 म्हणून जो तुम्हास देवाचा आत्मा पुरवतो आिण
तुमच्यात चमत्कार करतो तो हे जे सवर् करतो ते िनयमशास्त्रातील
कृत्यांनी करतो की, सुवातार् ऐकून िवश्वास ठेवल्यामुळे ते तो करतो?

6ज्याप्रमाणे अब्राहामानेही देवावर िवश्वास ठेवला व ते त्यास नीितमत्त्व
असे गणण्यात आले. तसे हे झाले. 7ह्यावरून तुम्ही समजून घ्या की, जे
िवश्वास ठेवतात तेच अब्राहामाचे वंशज आहेत. 8आिण देव परराष्ट्र ीयांना
िवश्वासाने नीितमान ठरवणार या पूवर्ज्ञानामुळे शास्त्रलेखाने, अब्राहामाला
पूवीर्च शुभवतर्मान सांिगतले की, ‘तुझ्याकडून सवर् राष्ट्र ांना आशीवार्द
िमळेल.’ 9तर मग जे िवश्वास ठेवतात त्यांना िवश्वासू अब्राहामाबरोबर
आशीवार्द िदला गेला आहे.

10कारण िनयमशास्त्रातील कृत्यांवर िजतके अवलबंून राहणार ेआहेत
िततके शापाच्या अधीन आहे कारण शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘िनयमशास्त्राच्या पुस्तकात जे िलिहलेले आहे ते सवर् पाळण्यास जो
िटकून राहत नाही तो शािपत आहे.’ 11 िनयमशास्त्राने कोणीही
देवासमोर नीितमान ठरत नाही, हे उघड आहे; कारण ‘नीितमान
िवश्वासाने जगेल.’ 12आिण िनयमशास्त्र तर िवश्वासाचे नाही पण ‘जो
त्यातील कृत्ये आचरतो तो त्यांच्यायोगे जगेल.’ 13आपल्याबद्दल िख्रस्त
शाप झाला आिण त्याने आपणाला िनयमशास्त्राच्या शापापासून खडंणी
भरून सोडिवले; असा शास्त्रलेख आहे ‘जो कोणी झाडावर टांगलेला
आहे तो शािपत आहे’, असा शास्त्रलेख आहे. 14ह्यात उद्देश हा की,
अब्राहामाला िदलेला आशीवार्द िख्रस्त येशूच्या द्वार ेपरराष्ट्र ीयांना
िमळावा, म्हणजे आपल्या िवश्वासाद्वार ेआत्म्यािवषयीचे अिभवचन
िमळावे.

15आिण बधंंूनो, मी हे व्यावहािरक दृष्टीने बोलतो. एखाद्या मनुष्याचा
करारदेखील तो स्थािपत केला गेल्यानतंर कोणी रद्द करीत नाही िंकवा
त्यामध्ये भर घालीत नाही. 16आता, जी वचने अब्राहामाला व त्याच्या
संतानाला िदली होती. तो ‘संतानांना’ असे अनेकािवषयी म्हणत नाही,
पण ‘तुझ्या संतानाला’ असे एकािवषयी म्हणतो आिण तो एक िख्रस्त
आहे. 17आिण, मी हे म्हणतो की, देवाने तो करार आधीच स्थापल्यावर

चारशेतीस वषार्ंनतंर झालेल्या िनयमशास्त्रामुळे संपुष्टात येऊन त्यामुळे
अिभवचन रद्द करू होत नाही. 18कारण वतन जर िनयमशास्त्राने प्राप्त
होते, तर ते ह्यापुढे अिभवचनाने होणार नाही; परतंु अब्राहामाला देवाने ते
कृपेने अिभवचनाद्वार ेिदले.

िनयमशास्त्राचािनयमशास्त्राचा हहेेततूू
19तर मग िनयमशास्त्र कशाला? कारण, ज्या संतानास वचन िदले

होते त्याचे येणे होईपयर्ंत ते उल्लंघनामुळे िनयमशास्त्र देण्यात आले; ते
मध्यस्थाच्या हाती देवदतूांच्याद्वार ेनेमून आले. 20मध्यस्थ हा एकपेक्षा
अिधकांसाठी असतो; तरीही देव तर एकच आहे.

21तर काय िनयमशास्त्र हे देवाच्या वचनािवरुद्ध आहे? कधीच नाही
कारण जीवन देण्यास समथर् असलेले िनयमशास्त्र देण्यात आले असते
तर, नीितमत्त्व खरोखरच िनयमशास्त्राने प्राप्त झाले असते. 22तरी
त्याऐवजी, िनयमशास्त्राने सवार्ंस पापामध्ये कोंडून ठेवले, या उद्देशासाठी
की, िवश्वास ठेवणार्यांना येशू िख्रस्ताच्या िवश्वासाने जे अिभवचन आहे
ते देण्यात यावे.

23परतंु िख्रस्तात िवश्वास आला त्यापुवीर्, हा जो िवश्वास प्रकट होणार
होता, तो येण्याअगोदर आपण बिंदवान असता आपल्याला
िनयमशास्त्राखाली असे रखवालीत ठेवले होते. 24ह्यांवरून आपण
िवश्वासाने नीितमान ठरिवले जावे म्हणून िनयमशास्त्र आपल्याला
िख्रस्ताकडे पोहचवणार ेबालरक्षक होते. 25पण आता, िवश्वासाचे येणे
झाले आहे म्हणून आपण ह्यापुढे बालरक्षकाच्या अधीन रािहलो नाही.

िवश्वासाचािवश्वासाचा पिरणामपिरणाम

26पण तुम्ही सवर् िख्रस्त येशूवरील िवश्वासाच्याद्वार ेदेवाचे पुत्र आहात.
27कारण िख्रस्तात तुम्हामधील िजतक्यांचा बािप्तस्मा झाला आहे
िततक्यांनी िख्रस्ताला पिरधान केले आहे. 28यहूदी िंकवा ग्रीक, दास
िंकवा स्वततं्र नाही, पुरूष िंकवा स्त्री हा भेदच नाही कारण िख्रस्त
येशूमध्ये तुम्ही सवर्जण एकच आहात. 29आिण तुम्ही जर िख्रस्ताचे
आहा; तर तुम्ही अब्राहामाचे संतान आिण अिभवचनाप्रमाणे वारीस
आहात.

िख्रस्तावरीलिख्रस्तावरील िवश्वासाच्याद्वारिवश्वासाच्याद्वारे ेददेेवपुत्रत्वाचीवपुत्रत्वाची प्राप्तीप्राप्ती

आता मी म्हणतो की, वारीस लहान बाळ आहे, तोपयर्ंत तो
सवार्ंचा धनी असूनही त्याच्यामध्ये व दासामध्ये काही फरक
नसतो. 2पण िपत्याने ठरवलेल्या मुदतीपयर्ंत तो िशक्षकांच्या

व कारभाऱ्याच्या स्वाधीन असतो. 3अशाप्रकार ेआपणदेखील बाळ
असताना, आपण जगाच्या प्राथिमक िशक्षणाच्या दास्यात होतो. 4पण
काळाची पूणर्ता झाली तेव्हा देवाने आपल्या पुत्राला पाठवले; तो
स्त्रीपासून जन्मास आला, िनयमशास्त्राधीन असा जन्मास आला, 5ह्यात
उद्देश हा होता की, िनयमशास्त्राखाली असलेल्यांना त्याने खडंणी भरून
सोडवावे; म्हणजे आपल्याला पुत्र होण्याचा हक्क िमळावा. 6आिण तुम्ही
पुत्र आहात म्हणून, देवाने अब्बा-िपता, अशी हाक मारणाऱ्या आपल्या
पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्याआमच्या अतंःकरणात पाठवले आहे;
7 म्हणून तू आतापासून दास नाही तर पुत्र आहेस; आिण पुत्र आहेस, तर
देवाच्याद्वार ेवारीसही आहेस.

िख्रस्ताकडिख्रस्ताकडूूनन िमळालिमळालेेलीली स्वतस्वतंतं्रतात्रता दवडदवडूू नयनयेे
8तथािप पूवीर् तुम्ही देवाला ओळखीत नव्हता, तेव्हा, जे स्वभावतः

देव नाहीत त्यांचे दास होता; 9पण आता तुम्ही देवाला ओळखीत
असताना िंकवा देव तुम्हास ओळखीत असताना तुम्ही त्या दबुर्ळ व
िनःसत्व प्राथिमक िशक्षणाकडे पुन्हा कसे परत जाता? आिण पुन्हा
त्यांच्या दास्यात राहण्याची इच्छा करता? 10तुम्ही िदवस, मिहने, ऋतू
आिण वषेर् पाळता. 11तुमच्यासाठी मी केलेले श्रम कदािचत व्यथर् झाले
असतील, अशी मला तुमच्यािवषयी भीती वाटते.

12बधंंूनो, मी तुम्हास िवनवणी करतो की, तुम्ही माझ्यासारखे व्हा,
कारण मीही तुमच्यासारखा होतो. तुम्ही माझे काहीच वाईट केले नाही.
13प्रथम तुम्हास शुभवतर्मान सांगण्याचा पिहला प्रसंग मला माझ्या
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शारीरीक व्याधीमुळे िमळाला हे तुम्हास मािहत आहे. 14आिण माझ्या
देहाच्या अशक्तपणात तुमची परीक्षा होत असता, तुम्ही ितरस्कार केला
नाही पण माझा देवाच्या दतूासारखा, िख्रस्त येशूसारखा स्वीकार केला.
15तर तेव्हाचा तुमचा तो आशीवार्द कोठे आहे? कारण, मी
तुमच्यािवषयी साक्ष देतो की, शक्य असते तर तुम्ही मला तुमचे स्वतःचे
डोळे काढून िदले असते. 16मग मी तुम्हास खर ेसांगतो म्हणून मी तुमचा
वरैी झालो आहे काय? 17 ते लोक तुमच्यािवषयी आवेशी आहेत तरी
चांगल्या प्रकार ेनाही पण तुम्ही त्यांच्यािवषयी आवेशी असावे म्हणून ते
तुम्हास आमच्यापासून वेगळे करू पाहतात. 18तर चांगल्या
कारणांसाठी सवर्दा आवेशी असणे हे चांगले आिण मी तुम्हाजवळ प्रत्यक्ष
आहे तेव्हाच मात्र आवेशी असावे असे नाही. 19माझ्या मुलांनो,
तुमच्यात िख्रस्ताचे रूप िनमार्ण होईपयर्ंत मला तुमच्यासाठी पुन्हा प्रसूती
वेदना होत आहेत. 20ह्यावेळी मी तुमच्याबरोबर हजर असतो आिण
आवाज चढवून बोलता आले असते तर मला बर ेवाटले असते कारण
तुमच्यािवषयी मी संशयात आहे.

21 जे तुम्ही िनयमशास्त्राधीन व्हावयास पाहता ते तुम्ही िनयमशास्त्र
ऐकत नाही काय? हे मला सांगा. 22कारण शास्त्रात असे िलिहले आहे
की, अब्राहामाला दोन पुत्र होतेः एक दासीपासून व एक स्वततं्र स्त्रीपासून
झालेला. 23पण दासीपासून झालेला देहस्वभावानुसार जन्माला आला
होता; तर स्वततं्र स्त्रीपासून झालेला वचनामुळे जन्मला. 24या गोष्टी
दृष्टांतरूपाने समजावल्या जावू शकतात. त्या िस्त्रया दोन करारासारख्या
आहेत एक सीनाय पवर्तावरून केलेला व दास्यासाठी मुलांना जन्म
देणारा करार म्हणजे हागार होय. 25कारण ही हागार अरबस्तानातील
सीनाय पवर्त आहे आिण ती आत्ताच्या यरुशलेमेच्या जोडीची आहे.
आपल्या मुलांबाळांसह दास्यात आहे. 26निवन वरील यरुशलेम स्वततं्र
आहे; ही आपल्या सवार्ंची आई आहे. 27शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘अगे वंध्ये, तुला मूल होत नसले तरी, तू आनिंदत हो! ज्या तुला
प्रसूितवेदना होत नाही, ती तू आनदंाने जयघोष कर! आनदंाची आरोळी
मार! कारण िजला पती आहे ितच्या मुलांपेक्षा, आशा सोडलेल्या स्त्रीची
मुले अिधक आहेत.’

जुन्याजुन्या करारांतलकरारांतलेे एकएक उदाहरणउदाहरण

28आता बधंूनो, इसहाकासारखे तुम्ही अिभवचनाची संतती आहात.
29परतंु त्यावेळेस देहस्वभावानुसार जो जन्मला होता, त्याने जो
आत्म्यानुसार जन्मलेल्या मुलाचा छळ केला, तसा आताही होत आहे.
30पण शास्त्रलेख काय सांगतो? ‘तू त्या दासीला व ितच्या मुलाला
घालवून दे; कारण दासीचा मुलगा स्वततं्र स्त्रीच्या मुलाबरोबर वारीस
होणारच नाही.’ 31तर मग, बधंंूनो, आपण दासीची मुले नाही, पण
स्वततं्र स्त्रीची मुले आहोत.

या स्वाततं्र्याकिरता िख्रस्ताने आपल्याला मोकळे केले आहे
म्हणून त्यामध्ये तुम्ही िटकून राहा आिण दासपणाच्या
जुवाखाली पुन्हा सापडू नका.

शुभवतशुभवतर्र्मानमान वव िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र ह्यातूनह्यातून कोणतकोणतेे िनवडणारिनवडणार?
2पाहा, मी पौल तुम्हास हे सांगतो की, तुम्ही जर संुता करून घेतली

तर तुम्हास िख्रस्ताचा उपयोग नाही. 3कारण संुता झालेल्या प्रत्येक
मनुष्यास मी हे पुन्हा िनक्षून सांगतो की, तो संपूणर् िनयमशास्त्र पाळण्यास
बांधलेला आहे. 4 िनयमशास्त्राने नीितमान ठरण्याची इच्छा धरता ते
तुम्ही िख्रस्ताला अतंरला आहा; तुम्ही कृपेला अतंरला आहा, 5कारण
आपण देवाच्या आत्म्याच्याद्वार,े िवश्वासाने, नीितमत्त्वाची आशा धरून
वाट पाहत आहोत. 6 िख्रस्त येशूमध्ये संुता काही कामाची नाही आिण
संुता न होण्यात काही सामथ्यर् आहे असे नाही; तर प्रीतीच्या द्वार ेकायर्
करणारा िवश्वास त्याच्यात सामथ्यर् आहे. 7तुम्ही चांगले धावत होता;
तुम्ही खरपेणाला मान्य होऊ नये म्हणून तुम्हास कोणी अडथळा केला?
8तुम्हास जो बोलवत आहे त्या परमेश्वराची ही िशकवण नाही, 9 ‘थोडेसे
खमीर सगळा कणकेचा गोळा फुगवते.’ 10मला तुमच्यािवषयी प्रभूमध्ये
खातरी आहे की, तुम्ही दसुरा िवचार करणार नाही पण तुम्हास
घोटाळ्यात पाडणारा मग तो कोणी का असेना तो दडं भोगील. 11आिण
बधंंूनो, मी जर अजून संुतेचा उपदेश करीत असलो, तर अजून माझा

छळ का होत आहे? मग तसे असते तर वधस्तभंाचे अडखळण नाहीसे
झाले आहे. 12तुमच्या ठायी अिस्थरता उत्पन्न करणार ेस्वतःला छेदनू
घेतील तर बर ेहोईल.

स्वातस्वातंतं्र्याचत्र्याचेे िनयमनिनयमन प्रीतीच्याद्वारप्रीतीच्याद्वारे ेझालझालेे पािहजपािहजेे

13कारण बधंंूनो, तुम्हास स्वाततं्र्यतेकिरता बोलावले गेले आहे. तरी
त्या स्वततं्रतेने देह वासनांना संधी देऊ नका. पण प्रीतीने एकमेकांची
सेवा करा. 14कारण, ‘जशी आपणावर तशीच आपल्या शेजार्यावर
प्रीती करा.’ हे एकच वचन पाळल्याने सवर् िनयमशास्त्र पूणर्पणे पाळण्यात
आले आहे. 15पण तुम्ही जर एकमेकांना चावता आिण खाऊन टाकता,
तर तुम्ही एकमेकांचा नाश करू नये म्हणून जपा.

पिवत्रपिवत्र आत्म्यानआत्म्यानेे मागमागर्र्दशदशर्र्नन
16 म्हणून मी म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, म्हणजे तुम्ही देहाची

वासना पूणर् करणारच नाही. 17कारण देहवासना देवाच्या आत्म्यािवरुद्ध
आहे आिण आत्मा देहवासनेिवरुद्ध आहे; हे परस्परांस िवरूद्ध आहेत,
यासाठी की जे काही तुम्ही इिच्छता ते तुम्ही करू नये. 18तुम्ही देवाच्या
आत्म्याच्या प्रेरणेने चालवलेले आहात तर तुम्ही िनयमशास्त्राच्या अधीन
नाही. 19आता देहाची कामे उघड आहेत आिण ती हीः व्यिभचार,
अमगंळपणा, कामातुरपणा, 20मूिर्तपूजा, जादटूोणा, वरै, कलह, ईष्यार्,
राग, िवरोध, फुटी, गट, 21मत्सर, धंुदी, दगंल आिण ह्यांसारखी
आणखी; ह्यांिवषयी मी जसे पूवीर् सांिगतले होते तसे आता आधी सांगतो
की, या गोष्टी करणार्यांना देवाच्या राज्याचे वतन िमळणार नाही.
22पिवत्र आत्म्याच्याद्वार ेिनष्पन्न होणार ेफळही आहेत प्रीती, आनदं,
शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, िवश्वासूपणा, 23सौम्यता,
इिंद्रयदमन हे आहे; अशांिवरूद्ध िनयमशास्त्र नाही. 24 जे िख्रस्त येशूचे
आहेत त्यांनी देहाच्या भावना व वासनांसिहत देहस्वभावाला
वधस्तभंावर िखळले आहे.

25आपण जर देवाच्या आत्म्याच्या सामथ्यार्ने जगतो तर आपण
आत्म्याच्या प्रेरणेनेच चालावे. 26आपण पोकळ अिभमान बाळगणार,े
एकमेकाला चीड आणणार ेव एकमेकांचा हेवा करणार ेअसे होऊ नये.

व्यवहारोपयोगीव्यवहारोपयोगी बोधबोध

बधंंूनो, कोणी मनुष्य एखाद्या अपराधात सापडला, तर तुम्ही
जे आित्मक आहात ते त्यास सौम्यतेच्या आत्म्याने
पुनःस्थािपत आणा; तू स्वतःही परीके्षत पडू नये म्हणून

स्वतःकडे लक्ष दे. 2तुम्ही एकमेकांची ओझी वाहा म्हणजे अशाने
िख्रस्ताचा िनयम पूणर् कराल. 3कारण आपण कोणी नसता कोणीतरी
आहोत असे मानतो, तो स्वतःला फसवतो. 4पण प्रत्येकाने स्वतःच्या
कामाची परीक्षा करावी आिण मग, त्यास दसुर्याच्या संबधंात नाही, पण
केवळ आपल्यात अिभमानाला जागा िमळेल. 5कारण प्रत्येकाने आपला
स्वतःचा भार वािहलाच पािहजे.

6ज्याला वचनाचे िशक्षण िमळते त्याने िशक्षण देणार्याला सवर्
प्रकारच्या चांगल्या पदाथार्ंचा वाटा द्यावा.

7फसू नका, देवाचा उपहास होणार नाही कारण मनुष्य जे काही पेरतो
तेच पीक त्यास िमळेल. 8कारण जो आपल्या देहाकरता पेरतो त्यास
देहाकडून नाशाचे पीक िमळेल, पण जो देवाच्या आत्म्याकरता पेरतो
त्यास आत्म्याकडून सावर्कािलक जीवनाचे पीक िमळेल. 9आिण चांगले
करण्याचा आपण कंटाळा करू नये; कारण आपण खचलो नाही, तर
िनयोिजत समयी कापणी करू. 10 म्हणून आपल्याला संधी असेल तसे
आपण सवार्ंचे बर ेकरावे व िवशेषतः िवश्वासाने एका घराण्यात एकत्र
आलेल्या िवश्वास ठेवणाऱ्यांचे बर ेकरावे.

समाप्तीसमाप्ती

11पाहा, िकती मोठ्या अक्षरात, मी तुम्हास स्वतःच्या हाताने िलिहत
आहे. 12 िजतके दिैहक गोष्टींचा डौल िमरवू पाहतात असे िततके
िख्रस्ताच्या वधस्तभंामुळे त्यांचा छळ होऊ नये म्हणूनच तुम्हास संुता
करून घेण्यास भाग पाडतात; 13कारण ज्यांची संुता झाली आहे ते
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स्वतः तर िनयमशास्त्र पाळीत नाहीत पण तुमच्या देहावरून नावाजून
घेण्यासाठी, म्हणून, तुमची संुता व्हावी अशी त्यांची इच्छा बाळगतात.
14आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्या वधस्तभंाच्या अिभमानािशवाय
कशाचाही अिभमान बाळगणे माझ्यापासून दरू राहो पण ज्याच्या द्वार ेजग
मला आिण मी जगाला वधस्तभंावर िखळलेला आहे. 15कारण संुता
होण्यात िंकवा संुता न होण्यात काही नाही, तर नवी उत्पत्ती हीच काय

ती होय. 16आिण जे या िनयमाने चालतात अशा सवार्ंवर व देवाच्या
इस्राएलावर शांती व दया असो.

17आतापासून कोणी मला त्रास देऊ नये, कारण मी आपल्या
शरीरावर येशूच्या खणुा धारण केल्या आहेत.

18बधंंूनो, आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताची कृपा तुमच्या बरोबर असो.
आमेन.
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इिफस शहरातील पिवत्र जन आिण िख्रस्त येशूच्या ठायी
िवश्वास ठेवणार ेयांना, देवाच्या इच्छेद्वार ेिख्रस्त येशूचा प्रेिषत,
पौल याच्याकडून 2 देव आपला िपता आिण प्रभू येशू िख्रस्त

यापासून तुम्हास कृपा व शांती असो.

ईशस्तवनईशस्तवन

3आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताच्या िपत्याला धन्यवाद असो; स्वगीर्य
गोष्टीिवषयी प्रत्येक आित्मक आशीवार्द देऊन ज्या देवाने आम्हास
िख्रस्ताकडून आशीवार्िदत केले आहे. 4 देवाने िख्रस्तामध्ये िवश्वास
ठेवणाऱ्यांना जगाच्या रचनेपूवीर्च िनवडले यासाठी की आम्ही त्याच्या
समक्षतेत पिवत्र आिण िनदोर्ष असावे. 5 देवाच्या प्रीतीप्रमाणे, येशू
िख्रस्ताद्वार ेत्याचे स्वतःचे पुत्र होण्याकरता आम्हास दत्तक घेण्यासाठी
पूवीर्च आमची नेमणूक केली. 6 त्याने हे सवर् देवाच्या गौरवी कृपेची
स्तुती व्हावी म्हणून केले. ही कृपा त्याने त्याच्या िप्रय पुत्राद्वार ेआम्हास
भरपूर केली. 7 त्या िप्रय पुत्राच्या ठायी रक्ताने खडंणी भरून आम्हास
मुक्त करण्यात आले आहे, देवाच्या कृपेच्या िवपुलतेने आम्हास आमच्या
पापांची क्षमा िमळाली आहे. 8 देवाची ही कृपा आम्हास सवर् ज्ञानाने
आिण िववेकाने भरपूर पुरवण्यात आली आहे. 9 देवाने गुप्त सत्याची
योजना आपणास कळवली आहे जी त्याने िख्रस्ताच्याद्वार ेआपल्या
इच्छेप्रमाणे प्रदिर्शत केली. 10 देवाच्या योजनेप्रमाणे जेव्हा काळाची
पूणर्ता होईल तेव्हा तो स्वगार्तील आिण पृथ्वीवरील सवर्काही
िख्रस्तामध्ये एकत्र आणील.

11 देवाचे लोक म्हणून आम्ही पूवीर्च िख्रस्तामध्ये त्याच्या योजनेप्रमाणे
नेमले गेलो होतो, जो सवर् गोष्टी हेतुपूवर्क त्याच्या इच्छेप्रमाणे करतो,
12ह्यासाठी की िख्रस्ताच्या गौरवाची स्तुती यहूदी आमच्याकडून व्हावी,
ज्याच्यावर आम्ही आधीच आशा ठेवली. 13 िख्रस्ताद्वार ेतुम्हीसुद्धा
खऱ्या वचनाची आिण तुमच्या तारणाची सुवातार् ऐकली आहे आिण
त्यावर िवश्वास ठेवला, तेव्हा पिवत्र आत्म्याच्या अिभवचनाचा तुम्हावर
िशक्का मारण्यात आलेला आहे. 14 त्याच्या िप्रयजनांची खडंणी भरून
िमळवलेल्या मुक्तीसाठी हा पिवत्र आत्मा आपल्या वतनाचा पुरावा आहे
जेणेकरून देवाच्या गौरवाची स्तुती व्हावी.

ददेेवज्ञानाच्यावज्ञानाच्या प्राप्तीसाठीप्राप्तीसाठी प्राथप्राथर्र्नाना
15 म्हणून तुमच्यामधील असलेला प्रभू येशूवरचा िवश्वास व तुमची

पिवत्रजनांवरची प्रीती िवषयी ऐकून 16मीही तुमच्यासाठी देवाला
धन्यवाद देण्याचे आिण माझ्या प्राथर्नेत तुमची आठवण करण्याचे
थांबवले नाही. 17मी अशी प्राथर्ना करतो की, आमच्या प्रभू येशू
िख्रस्ताचा देव, गौरवी िपता, ह्याने तुम्हास आपल्या ओळखीच्या ज्ञानाचा
व प्रकटीकरणाचा आत्मा द्यावा; 18 म्हणजे तुमच्या मनाचे डोळे
प्रकािशत होऊन तुम्हास हे समजावे की, त्याच्या बोलवण्याच्या आशेची
िनिश्चतता काय आहे, त्याच्या वतनाच्या गौरवाची संपत्ती पिवत्र लोकात
िकती आहे, 19आिण आपण जे िवश्वास ठेवणार ेत्या आपल्यासाठी
त्याच्या सामथ्यार्चे अपार महत्त्व ते काय ते तुम्ही त्याच्या शक्तीशाली
पराक्रमाच्या कामावरून ओळखून घ्यावे.

िख्रस्ताचिख्रस्ताचेे पुनरुत्थानपुनरुत्थान झाल्यानझाल्यानेे िदसूनिदसून आलआलेेललेे ददेेवाचवाचेे सामथ्यसामथ्यर्र्

20 त्याने ती कृती िख्रस्ताच्याद्वार ेकरून त्यास मरणातून उठिवले
आिण स्वगार्त देवाच्या उजव्या बाजूला बसिवले. 21 त्याने त्यास सवर्
अिधपती, अिधकारी, सामथ्यर्, प्रभूत्व आिण प्रत्येक सामथ्यार्चे नाव जे

याकाळी नव्हे तर येणाऱ्या काळीही िदले जाईल त्या सवार्ंपेक्षा फार उंच
केले. 22 देवाने सवर्काही िख्रस्ताच्या पायाखाली केले आिण त्यास
सवार्ंवर मडंळीचे मस्तक म्हणून िदले. 23 हेच िख्रस्ताचे शरीर. जो
सवार्ंनी सवर्काही भरतो त्याने ते भरलेले आहे.

ददेेवाच्यावाच्या ककृृपपेेननेे तारणतारण िमळतिमळतेे

आिण तुम्ही आपले अपराध आिण पापामुळे मरण पावला
होता, 2ज्यामध्ये तुम्ही पूवीर् चालत होता, हे तुमचे कृत्य
जगाच्या चािलरीतीप्रमाणे अतंरीक्षाचा राज्यािधपती जो सतैान,

म्हणजे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकात आता कायर् करणाऱ्या दषु्ट आत्म्याचा
अिधपती, ह्याच्या वहीवाटीप्रमाणे असे होते. 3आम्ही सवर् यापूवीर् या
अिवश्वासणाऱ्यांमध्ये आपल्या शारीिरक वासनेने वागत होतो, शरीर
आिण मनाच्या इच्छेप्रमाणे करत होतो व आम्ही स्वभावाने इतरांप्रमाणे
राग येणार ेलोक होतो. 4पण देव खूप दयाळू आहे कारण त्याच्या महान
प्रीतीने त्याने आमच्यावर प्रेम केले. 5आम्ही आमच्या अपराधामुळे मरण
पावलेले असता त्याने आम्हास िख्रस्ताबरोबर नवीन जीवन िदले. तुमचे
तारण कृपेने झाले आहे. 6आिण आम्हास त्याच्याबरोबर उठवले आिण
स्वगीर्य स्थानात िख्रस्त येशूसोबत बसिवले. 7यासाठी की, येशू
िख्रस्तामध्ये त्याची आम्हांवरील प्रीतीच्याद्वार ेयेणाऱ्या यगुात त्याची
महान कृपा दाखिवता यावी. 8कारण देवाच्या कृपेने िवश्वासाच्याद्वारे
तुम्हास िशके्षपासून वाचवले आहे आिण ते आमच्याकडून झाले नाही,
तर हे दान देवापासून आहे, 9आपल्या कमार्मुळे हे झाले नाही यासाठी
कोणी बढाई मारू नये. 10कारण आम्ही देवाच्या हाताची कृती आहोत
जी िख्रस्तामध्ये आहे जेणेकरूण आम्ही जीवनात चांगली कामे करावी जे
देवाने आरभंीच योजून ठेवले होते.

यहयहूूदीदी वव परराष्टपरराष्ट्र्र ीयीय ह्यांचह्यांचेे िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीतडळीत ऐक्यऐक्य झालझालेे आहआहेे

11 म्हणून आठवण करा, एकेकाळी तुम्ही शरीराने परराष्ट्र ीय होता
आिण ज्यांची शरीराची संुता मनुष्याच्या हाताने झालेली होती ते लोक
स्वतःला संुती असे म्हणत, ते त्यांना बेसंुती संबोधत. 12 त्यावेळी तुम्ही
िख्रस्तापासून वेगळे होता, इस्राएलाच्या बाहेरचे होता, वचनाच्या
कराराशी तुम्ही अपिरिचत असे होता, तुम्ही तुमच्या भिवष्यािवषयी
आशािवरिहत आिण देवहीन असे जगात होता. 13पण आता, िख्रस्त
येशूमध्ये जे तुम्ही एकेकाळी देवापासून दरू होता, पण आता, येशू
िख्रस्तामध्ये ते तुम्ही िख्रस्ताच्या रक्ताने त्याच्याजवळ आले आहात.

14कारण तोच आमची शांती आहे, त्याने यहूदी आिण िवदेशी या
दोघांना एक लोक असे केले. त्याच्या देहाने त्याने आम्हास
एकमेकांपासून दभुागणारी आडिंभत पाडून टाकली. 15 त्याने
आज्ञािवधीचे कायदे आिण िनयमशास्त्र आपल्या देहाने रद्द केले. यासाठी
की स्वतःमध्ये दोघांचा एक नवा मनुष्य िनमार्ण करून शांती आणावी.
16 त्याने वधस्तभंावर वरै जीवे मारून त्याच्याव्दार ेएका शरीरात
दोघांचा देवाबरोबर समेट करावा. 17 िख्रस्त आला आिण त्याने जे दरू
होते त्यांना अिण जे जवळ होते त्यांना शांतीची सुवातार् सांिगतली.
18कारण येशूच्याद्वार,े आम्हा दोघांचा एका पिवत्र आत्म्यात देवाजवळ
प्रवेश होतो. 19यामुळे तुम्ही आता परके आिण िवदेशी नाही. तर
त्याऐवजी तुम्ही पिवत्रजनांच्या बरोबरचे सहनागरीक आिण देवाचे
कुटंुबीय आहात 20तुम्ही प्रेिषत आिण संदेष्टे यांच्या िशक्षणाच्या पायावर
बांधलेली इमारत आहात आिण िख्रस्त येशू स्वतः ितचा कोनिशला
आहे. 21संपूणर् इमारत त्याच्याद्वार ेजोडली गेली आिण प्रभूमध्ये पिवत्र
भवन होण्यासाठी वाढत आहे. 22 त्याच्यामध्ये तुम्हीसुद्धा इतरांबरोबर

पौलाचे इिफसकरांस पत्र 1:2 597 पौलाचे इिफसकरांस पत्र 2:22



3

4

5

देवाच्या आत्म्याद्वार ेदेवाचे राहण्याचे िठकाण तयार करण्यासाठी एकत्र
बांधले जात आहात.

ददेेवाच्यावाच्या गुिपताचगुिपताचेे प्रकटीकरणप्रकटीकरण करणाऱ्याकरणाऱ्या कायार्वरकायार्वर पौलाचीपौलाची रवानगीरवानगी

या कारणासाठी मी पौल तुम्हा परराष्ट्र ीयांसाठी िख्रस्त येशूचा
बिंदस्थ आहे. 2 देवाची कृपा तुमच्यासाठी मला िमळाली आहे
ितच्या कायार्िवषयी तुम्ही ऐकून असाल; 3जसे मला

प्रगटीकरणाद्वार ेसत्याचे गुिपत कळवले गेले मी त्यावर कमी िलहीले
आहे. 4 जेव्हा तुम्ही ती वाचाल तेव्हा िख्रस्ताच्या खऱ्या रहस्यािवषयीचे
माझे ज्ञान तुम्हास समजेल, 5 ते रहस्य जसे आता आत्म्याच्याद्वारे
त्याच्या पिवत्र प्रेिषतांना आिण संदेश देणाऱ्यांना प्रकट करण्यात आले
आहे, तसे ते इतर िपढ्यांच्या मनुष्य संततीला सांगण्यात आले नव्हते.
6 हे रहस्य ते आहे की, परराष्ट्र ीय येशू िख्रस्तामध्ये शुभवतर्मानाद्वारे
आमच्याबरोबर वारसदार आिण एकाच शरीराचे अवयव आहेत आिण
अिभवचनाचे भागीदार आहेत.

7 देवाच्या कृतीच्या सामथ्यार्चा पिरणाम म्हणून जे कृपेचे दान मला
देण्यात आले होते त्यामुळे मी त्या शुभवतर्मानाचा सेवक झालो. 8जरी
मी सवर् पिवत्र जनांमध्ये अगदी लहानातील लहान आहे तरी मला हे
िख्रस्ताच्या गहन अशा संपत्तीची सुवातार् परराष्ट्र ीयांना सांगावी हे कृपेचे
दान मला िदले गेले, 9आिण ज्याने सवर् िनमार्ण केले त्या देवाने
यगुािदकाळापासून जे रहस्य गुप्त ठेवले होते त्याची व्यवस्था काय आहे हे
सवर् लोकांस मी प्रकट करावे. 10यासाठी की आता मडंळीद्वार ेसत्ताधीश
आिण आकाशातील शक्ती यांना देवाचे पुष्कळ प्रकारचे असलेले ज्ञान
कळावे. 11 देवाच्या सवर्काळच्या हेतूला अनुसरून जे त्याने आपला प्रभू
येशू िख्रस्त याच्यामध्ये पूणर् केले आहे. 12 िख्रस्तामध्ये आम्हास
त्याच्यावरील िवश्वासामुळे धयैर् आिण पूणर् िवश्वास िमळाला आहे.
13 म्हणून, मी िवनतंी करतो, तुमच्यासाठी मला होणाऱ्या यातनेमुळे
तुम्ही माघार घेऊ नये कारण िह यातना आमचे गौरव आहे.

हृदयामध्यहृदयामध्येे िख्रस्तानिख्रस्तानेे ययेेऊनऊन रहावरहावेे म्हणम्हणूूनन प्राथप्राथर्र्नाना
14-15या कारणासाठी मी िपत्यासमोर गुडघे टेकतो, ज्याच्यामुळे

प्रत्येक वंशाला स्वगार्त आिण पृथ्वीवर िनमार्ण करून नाव देण्यात आले
आहे. 16 त्याच्या गौरवाच्या िवपुलतेनुसार त्याने तुम्हास असे द्यावे,
देवाच्या आत्म्याद्वार ेसामथ्यर् िमळून तुम्ही आपल्या अतंयार्मी बलवान
व्हावे. 17 िवश्वासाद्वार ेिख्रस्ताने तुमच्या अतंःकरणात रहावे ह्यासाठी की,
तुम्ही प्रीतीत मुळावलेले व खोलवर पाया घातलेले असावे 18यासाठी
की, जे पिवत्रजन आहेत त्यांच्यासह िख्रस्ताच्या प्रीतीची रंुदी, लांबी,
उंची आिण खोली िकती आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे. 19 म्हणजे तुम्हास
समजावे िख्रस्ताची महान प्रीती जी सवार्ंना मागे टाकते, यासाठी की
तुम्ही देवाच्या पूणर्त्वाने पिरपूणर् भरावे.

20आिण आता देव जो आपल्या सामथ्यार्नुसार आपल्यामध्ये कायर्
करतो इतकेच नव्हे तर आम्ही मागणी िंकवा आमच्या कल्पनेपेक्षा
अिधक काम करण्यास तो समथर् आहे, 21 त्यास मडंळी आिण िख्रस्त
येशूमध्ये सवर् िपढ्यानिपढ्या सदासवर्काळ गौरव असो. आमेन.

ममंडंळीचाडळीचा मस्तकमस्तक िख्रस्तिख्रस्त आहआहेे म्हणम्हणूूनन सदस्यांमध्यसदस्यांमध्येे एकीएकी असावीअसावी

म्हणून मी, जो प्रभूमधील बदंीवान, तो तुम्हास िवनतंी करतो,
देवाकडून तुम्हास जे बोलावणे झालेले आहे, त्यास योग्य तसे
जगावे. 2सवर् नम्रतेने, सौम्यतेने आिण एकमेकांना सहन करुन

प्रेमाने स्वीकारा. 3शांतीच्या बधंनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी
प्रत्येक गोष्टीत चांगले ते करा. 4ज्याप्रमाणे तुम्हासही एकाच आशेत
सहभागी होण्यास बोलावले आहे ‘त्याचप्रमाणे एक शरीर व एकच आत्मा
आहे.’ 5 एकच प्रभू, एकच िवश्वास, एकच बािप्तस्मा, 6 एकच देव जो
सवार्ंचा िपता, तो सवार्ंवर आिण सवार्ंमधून आिण सवार्ंमध्ये आहे.

7 िख्रस्ताने िदलेल्या दानाच्या मोजमापाप्रमाणे आपणा प्रत्येकाला दान
िमळाले आहे. 8वचन असे म्हणते.
जेव्हा तो वर चढला,
तेव्हा त्याने कैद्यास ताब्यात घेतले व नेले,
आिण त्याने लोकांस देणग्या िदल्या.

9आता, जेव्हा वचन असे म्हणते, “वर चढला” तर त्याचा अथर् काय?
म्हणजे तो पृथ्वीच्या अधोलोकी सुद्धा उतरला असाच होतो की नाही?
10जो खाली उतरला तोच वर सवर् स्वगार्ंहून उंच िठकाणी चढला.
यासाठी की सवर् गोष्टी त्याने भरून काढाव्या. 11आिण त्याने स्वतःच
काही लोकांस प्रेिषत, संदेष्टे, सुवािर्तक, पाळक आिण िशक्षक असे दाने
िदली. 12 त्या देणग्या देवाच्या सेवेच्या कायार्स पिवत्रजनांना तयार
करण्यास व िख्रस्ताचे शरीर आित्मकिरत्या सामथ्यर्वान होण्यासाठी
िदल्या. 13 देवाची ही इच्छा आहे की आपण सगळे िवश्वास ठेवणार ेएक
होऊ कारण आपण त्याच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतो आिण आपण उन्नत
व्हावे म्हणजे त्याच्यािवषयीचे ज्ञान आपणास समजेल, देवाची ही इच्छा
आहे की आपण प्रौढ िवश्वास ठेवणार ेव्हावे, एक होऊन, वाढत िख्रस्ता
सारखे बनावे जो पिरपूणर् आहे. 14ह्यासाठी की आपण यापुढे लहान
मुलांसारखे नसावे. म्हणजे मनुष्यांच्या कपटाने, फसवणाऱ्या मागार्ने
नेणाऱ्या यकु्तीने अशा प्रत्येक नव्या िशकवणरूपी वाऱ्याने तुमचे मागर्
लाटांनी इकडेितकडे हेलकावणाऱ्या बोटीसारखे होऊ नये; 15 त्याऐवजी
आपण प्रेमाने सत्य बोलावे आिण प्रत्येक मागार्ने त्याच्यामध्ये वाढावे जो
आमचा मस्तक आहे, िख्रस्त 16ज्यापासून िवश्वास ठेवणाऱ्यांचे सवर्
शरीर जुळवलेले असते आिण ते प्रत्येक सांध्याने एकत्र बांधलेले असते
आिण प्रत्येक भाग त्याने जसे कायर् करायला पािहजे तसे करतो, आपली
रचना प्रीतीमध्ये होण्यासाठी शरीराच्या प्रत्येक भागाची वाढ होते.

जुनजुनेे वव नवनवेे जीिवतक्रमजीिवतक्रम.
17 म्हणून मी हे म्हणतो व प्रभूच्या नावात आग्रहाने िवनतंी करतोः

ज्याप्रमाणे परराष्ट्र ीय भ्रष्ट मनाच्या व्यथर्तेप्रमाणे चालतात तसे चालू नका.
18 त्यांचे िवचार अधंकारमय झालेले आहेत आिण त्यांच्या
अतंःकरणातील हट्टीपणामुळे त्यांच्यात अज्ञान असून देवाच्या
जीवनापासून ते वेगळे झाले आहेत. 19 त्यांनी स्वतःला कामातुरपणाला
वाहून घेतले आहे व प्रत्येक प्रकारच्या अशुद्धतेला हावरपेणाला वाहून
घेतले आहे. 20परतंु तुम्ही िख्रस्ताबद्दल अशाप्रकार ेिशकला नाही.
21जर तुम्ही त्याच्याबद्दल ऐकले असेल आिण त्याकडून येशूच्या ठायी
जे सत्य आहे त्याप्रमाणे तुम्हास त्याच्यामध्ये िशक्षण िमळाले असेल,
22तर तुमचा जुना मनुष्य त्यास काढून टाकावा कारण तो तुमच्या
पूवीर्च्या आचरणासंबधंी जो जुना कपटाच्या वाईट वासनांनी भरलेला
असून त्याचा नाश होत आहे, 23यासाठी तुम्ही आत्म्याद्वार ेमनात नवे
केले जावे, 24आिण जो नवा मनुष्य, जो देवानुसार नीितमान आिण
खऱ्या पिवत्रतेत िनमार्ण केलेला आहे. तो धारण करावा.

ददैनैिदनाचनिदनाचेे िनयमिनयम

25 ‘म्हणून खोटे सोडून द्या. प्रत्येकाने त्याच्या शेजाऱ्याबरोबर खर ेतेच
बोलावे कारण आपण एकमेकांचे अवयव आहोत. 26तुम्ही रागवा पण
पाप करू नका.’ सूयार्स्तापूवीर् तुम्ही तुमचा राग सोडून द्यावा.
27सतैानाला संधी देऊ नका.

28जो कोणी चोरी करीत असेल तर त्याने यापुढे चोरी करू नये.
उलट त्याने आपल्या हातांनी काम करावे यासाठी की जो कोणी गरजू
असेल त्यास त्यातून वाटा देण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी असावे.
29तुमच्या तोंडून कोणतीही वाईट भाषा न िनघो, त्याऐवजी गरजेनुसार
त्यांची चांगली उन्नती होणार ेउपयोगी शब्द मात्र िनघो. यासाठी जे
ऐकतील त्यांना कृपा प्राप्त होईल. 30आिण देवाच्या पिवत्र आत्म्याला
दःुखी करू नका कारण तुम्हास खडंणी भरून मुक्तीच्या िदवसासाठी
त्याच्याकडून तुम्हास िशक्का मारलेले असे आहात. 31सवर् प्रकारची
कटूता, संताप, राग, ओरडणे, देवाची िंनदा ही सवर् प्रकारच्या
दषु्टाईबरोबर तुम्हामधून दरू करावी. 32 एकमेकांबरोबर दयाळू आिण
कनवाळू व्हा आिण देवाने िख्रस्तामध्ये मुक्तपणे क्षमा केली तशी
एकमेकांना क्षमा करा.

तर मग देवाच्या िप्रय मुलांसारखे अनुकरण करणार ेव्हा,
2आिण िख्रस्तानेही जशी आपल्यावर प्रीती केली आिण
देवाला संतुष्ट करणारा सुवास िमळावा म्हणून, आपल्यासाठी

‘अपर्ण व बिलदान’ असे स्वतःला िदले, तसे तुम्ही प्रीतीत चाला.

पौलाचे इिफसकरांस पत्र 3:2 598 पौलाचे इिफसकरांस पत्र 5:2
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3जारकमर्, कोणत्याही प्रकारची अशुद्धता िंकवा अधाशीपणा याचे
तुमच्यामध्ये नाव व िवचार येऊ नये, हे पिवत्र जनासांठी योग्य नाही.
4तसेच कोणतेही लािजरवाणे भाषण, मूखर्पणाचे बोलणे िंकवा घाणेरडे
िवनोद तुमच्यात असू नयेत. ते योग्य नाही. परतंु त्याऐवजी उपकारस्तुती
असावी. 5कारण तुम्ही हे समजा की, जो कोणी मनुष्य जारकमीर्, अशुद्ध
िंकवा लोभी म्हणजे मूिर्तपुजक आहे त्यास िख्रस्ताच्या व देवाच्या
राज्यात वतन नाही.

6पोकळ भाषणाने कोणी तुम्हास फसवू नये कारण या कारणामुळे
आज्ञा मोडणाऱ्या मुलांवर देवाचा क्रोध येणार आहे. 7 म्हणून त्यांचे
भागीदार होऊ नका. 8कारण एकेकाळी तुम्ही पूणर्पणे अधंारात होता
पण आता तुम्ही प्रभूच्या प्रकाशात आहात. तर आता प्रकाशात
चालणाऱ्या लेकरांसारखे व्हा. 9कारण प्रकाशाची फळे चांगुलपणा,
नीितमत्त्व आिण सत्यात िदसून येतात. 10प्रभूला कशाने संतोष होईल हे
पारखून घ्या. 11आिण अधंाराची जी िनष्फळ कायेर् आहेत त्याचे
भागीदार होऊ नका. त्याऐवजी, ती उघडकीस आणा. 12कारण ज्या
गुप्त गोष्टी त्यांनी केल्या आहेत, त्यािवषयीचे वणर्न करणेदेखील लज्जास्पद
आहे.

13सवर्काही प्रकाशाद्वार ेउघड होते. 14कारण त्या सवार्वर तो प्रकाश
चमकतो म्हणून असे म्हणले आहे
“हे झोपलेल्या जागा हो,
आिण मरण पावलेल्यातून ऊठ,
आिण िख्रस्त तुझ्यावर प्रकाशेल.”

15 म्हणून, तुम्ही कसे जगता, यािवषयी काळजीपूवर्क असा. मूखर्
लोकांसारखे होऊ नका, तर शहाण्या लोकांसारखे व्हा. 16 वेळेचा
चांगला उपयोग करा कारण ज्या िदवसात तुम्ही राहत आहात ते वाईट
आहेत. 17 म्हणून मूखार्सारखे वागू नका, तर उलट परमेश्वराची इच्छा
काय आहे ते समजून घ्या. 18आिण द्राक्षारस िपऊन िंझगल्यासारखे
राहू नका; त्यामुळे तो नाशाकडे जातो, परतंु उलट पिवत्र आत्म्याने
पूणर्पणे भरले जा, 19सवर् प्रकारची स्तोत्रे, गीते आिण आित्मक गीतांनी
त्याची स्तुती करा. एकमेकाबरोबर सुसंवाद साधा, गीत गा आिण
आपल्या अतंःकरणाने परमेश्वराची स्तुती करा. 20आपल्या प्रभू येशू
िख्रस्ताच्या नावात देव जो आपला िपता आहे त्याचे सवर् गोष्टीबद्दल
नेहमी उपकार माना. 21 िख्रस्ताच्या भयात राहून एकमेकांचा आदर
करून स्वतःला नम्रपणे त्याच्या अधीन करा.

िख्रस्तीिख्रस्ती ककंंुुटटंंुुबाचाबाचा जीवनक्रमजीवनक्रम

22पत्नींनो, जशा तुम्ही प्रभूच्या अधीन होता, तशा आपल्या पतीच्या
अधीन असा. 23कारण िख्रस्त जसा मडंळीचे मस्तक आहे, तसा पती
पत्नीचे मस्तक आहे आिण िख्रस्त िवश्वास ठेवणाऱ्या शरीराचा तारणारा
आहे. 24ज्याप्रमाणे मडंळी िख्रस्ताला शरण जाते, त्याचप्रमाणे पत्नीने
प्रत्येक बाबतीत आपल्या पतीच्या अधीन असावे. 25पतीनो, ज्याप्रमाणे
िख्रस्त मडंळीवर प्रीती करतो, तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर िनस्वाथीर्
प्रीती करा. त्याने ितच्यासाठी स्वतःला िदले, 26यासाठी की, त्याने
ितला देवाच्या वचनरुपी पाण्याने धुऊन स्वच्छ करून पिवत्र करावे.
27यासाठी 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. 28याप्रकारे
पतींनी सुद्धा आपल्या पत्नीवर असेच प्रेम करावे, जसे ते स्वतःच्या
शरीरावर प्रेम करतात, जो कोणी त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर प्रेम करतो,
तो स्वतःवर प्रेम करतो. 29कारण आतापयर्ंत कोणीही आपल्या
शरीराचा व्देष केला नाही. उलट तो त्याचे पोषण करतो, त्याची काळजी
घेतो. ज्याप्रमाणे िख्रस्त मडंळीचे पोषण करतो व काळजी घेतो.
30कारण आपण त्याच्या शरीराचे अवयव आहोत. 31 “म्हणून
याकारणास्तव पुरूष 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. 33तरीही, तुमच्यातील प्रत्येकाने त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर
प्रेम केले पािहजे व पत्नीनेही पतीचा मान राखला पािहजे.

मुलांनो, प्रभूमध्ये आपल्या आई-वडीलांच्या आज्ञा पाळा
कारण हे योग्य आहे. 2-3 “आपल्या विडलांचा व आईचा मान
राख, यासाठी की तुझे सवर्काही चांगले व्हावे व तुला पृथ्वीवर

दीघर् आयषु्य लाभावे.” अिभवचन असलेली हीच पिहली आज्ञा आहे.
4आिण विडलांनो, तुम्ही आपल्या मुलांना िचडीस आणू नका पण

तुम्ही त्यांना प्रभूच्या िशस्तीत व िशक्षणात वाढवा.
5दासांनो, तुमच्या अतंःकरणाच्या प्रामािणकतेने जशी िख्रस्ताची

आज्ञा पाळता तशी पूणर् आदराने व थरथर कांपत जे देहानुसार
पृथ्वीवरील मालकांशी आज्ञाधारक असा. 6मनुष्यास संतोषवणाऱ्या
सारखे तोंडदेखल्या चाकरीने नव्हे तर मनापासून, देवाची इच्छा
साधणाऱ्या िख्रस्ताच्या दासांसारखे आज्ञांिकत असा, 7ही सेवा
मनुष्याची नाही तर प्रभूची सेवा आहे अशी मानून ती आनदंाने करा,
8प्रत्येक व्यक्ती जे काही चांगले कायर् करतो, तो दास असो अथवा
स्वततं्र असो, प्रभूकडून त्यास प्रितफळ प्राप्त होईल.

9आिण मालकांनो तुम्ही, त्यांना न धमकावता, तुमच्या दासाशी
तसेच वागा, तुम्हास हे ठाऊक आहे की, दोघाचाही मालक स्वगार्त आहे
आिण त्याच्याजवळ पक्षपात नाही.

िख्रस्तीिख्रस्ती मनुष्याचीमनुष्याची शस्त्रसामग्रीशस्त्रसामग्री

10 शेवटी, प्रभूमध्ये बलवान होत जा आिण त्याच्या सामथ्यार्ने सशक्त
व्हा. 11सतैानाच्या कट-कारस्थानी योजनांिवरुद्ध उभे राहता यावे,
म्हणून देवाची संपूणर् शस्त्रसामग्री धारण करा. 12कारण आपले झगडणे
रक्त आिण मांसाबरोबर नाही, तर सत्ताधीशांिवरुद्ध, अिधकाऱ्यािवरुद्ध,
या अधंकारातील जगाच्या अिधपतीबरोबर आिण आकाशातील दषु्ट
आत्म्यािवरुद्ध आहे. 13या कारणास्तव वाईट िदवसात तुम्हास प्रितकार
करता यावा म्हणून देवाने िदलेली संपूणर् शस्त्रसामग्री घ्या. म्हणजे
तुम्हास सवर् ते केल्यावर िटकून राहता येईल 14तर मग िस्थर उभे राहा,
सत्याने आपली कंबर बांधा, नीितमत्त्वाचे उरस्त्राण धारण करा.
15शांतीच्या सुवातेर्साठी तयार केलेल्या वहाणा पायात घाला. 16 नेहमी
िवश्वासाची ढाल हाती घ्या, िजच्यायोगे त्या दषु्टाचे सगळे जळते बाण
िवझवू शकाल, ती हाती घेऊन उभे राहा. 17आिण तारणाचे िशरस्राण व
आत्म्याची तलवार, जी देवाच वचन आहे, ती घ्या, 18प्रत्येक प्राथर्ना
आिण िवनतंीद्वार ेसवर् प्रसंगी आत्म्यात प्राथर्ना करा आिण िचकाटीने
उत्तराची वाट पहा व सवर् पिवत्र जनांसाठी प्राथर्ना करीत जागृत राहा.
19आिण माझ्यासाठी प्राथर्ना करा, जेव्हा मी तोंड उघडीन तेव्हा मला
धयैार्ने सुवातेर्चे रहस्य कळवण्यास शब्द िमळावे, 20मी, त्यासाठीच
बेड्यांत पडलेला वकील आहे, म्हणजे मला जसे त्यािवषयी बोलले
पािहजे तसे धयैार्ने बोलता यावे.

समाप्तीसमाप्ती

21पण माझ्यािवषयी, म्हणजे मी काम करीत आहे ते तुम्हास समजावे
म्हणून, िप्रय बधंू आिण प्रभूमधील िवश्वासू सेवक तुिखक या सवर् गोष्टी
तुम्हास कळवील. 22मी त्यास त्याच हेतूने तुमच्याकडे धाडले आहे;
म्हणजे तुम्हास माझ्यािवषयी कळावे आिण त्याने तुमच्या मनाचे सांत्वन
करावे.

23 देविपता आिण प्रभू येशू िख्रस्तापासून आता बधंंूना िवश्वासासह
प्रीती आिण शांती लाभो. 24 जे सवर्जण आपल्या प्रभू येशू िख्रस्तावर
अिवनाशी प्रीती करतात, त्या सवार्बरोबर देवाची कृपा असो.
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नमस्कारनमस्कार

पौल व तीमथ्य, िख्रस्त येशूचे दास ह्यांच्याकडून; िफिलपै
शहरातील िख्रस्त येशूमध्ये जे पिवत्र आहेत, त्या सवार्ंना आिण
त्यांच्याबरोबर अध्यक्ष व सेवक ह्यास सलाम; 2 देव आपला

िपता व प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेतुम्हास कृपा व शांती असो.

पौलाचीपौलाची ककृृतज्ञतातज्ञता वव आनआनंदंद

3मला तुमची जी एकंदर आठवण आहे ितच्यावरून मी आपल्या
देवाचे आभार मानतो. 4माझ्या प्रत्येक प्राथर्नेत मी तुमच्यामधील
सवार्ंसाठी आनदंाने प्राथर्ना करतो; 5पिहल्या िदवसापासून आतापयर्ंत
तुमची शुभवतर्मानाच्या प्रसारात जी सहभािगता आहे ितच्यामुळे देवाची
उपकारस्तुती करतो. 6आिण ज्याने तुमच्यात चांगले काम आरभंले तो
ते येशू िख्रस्ताच्या िदवसापयर्ंत पूणर्तेस नेईल हा माझा िवश्वास आहे.
7आिण तुम्हा सवार्ंिवषयी मला असे वाटणे योग्यच आहे कारण माझ्या
बधंनात आिण शुभवतर्मानासंबधंीच्या प्रत्यतु्तरात व समथर्नात तुम्ही सवर्
माझ्याबरोबर कृपेतील सहभागी असल्यामुळे, मी आपल्या अतंःकरणात,
तुम्हास बाळगून आहे. 8 देव माझा साक्षी आहे की, मला िख्रस्त येशूच्या
कळवळ्यात सवार्ंिवषयी िकती उत्कंठा लागली आहे, 9मी अशी प्राथर्ना
करतो की, तुमची प्रीती ज्ञानात व पूणर् सारासार िवचारात आणखी
अिधकािधक वाढत जावी, 10यासाठी की जे शे्रष्ठ ते तुम्ही पसंत करावे
आिण तुम्ही िख्रस्ताच्या िदवसासाठी िनमर्ळ व िनदोर्ष असावे. 11आिण
देवाचे गौरव व स्तुती व्हावी म्हणून येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेजे नीितमत्त्वाचे
फळ त्याने भरून जावे.

पौलाच्यापौलाच्या बबंिंदवासाचिदवासाचेे पिरणामपिरणाम

12माझ्या बधंंूनो, माझ्यािवषयी ज्या गोष्टी घडल्या त्यांच्यापासून
शुभवतर्मानाला अडथळा न होता त्या ितच्या प्रगतीला साधनीभूत
झाल्या हे तुम्ही समजावे अशी माझी इच्छा आहे. 13 म्हणजे कैसराच्या
हुजुरातीच्या राजवाड्याचे रक्षक व इतर सवर् जणांत, त्यामुळे माझे बधंने
िख्रस्तासंबधंाने आहेत हे सवार्ंना प्रिसद्ध झाले; 14आिण माझ्या
बधंनामुळे प्रभूमधील पुष्कळ बधंंूची खातरी होऊन, ते िनभर्यपणे वचन
सांगण्यात अिधक धीट झाले आहेत. 15 िकत्येक मत्सराने व
वरैभावानेही िख्रस्ताची घोषणा करीत आहेत; आिण काही खरोखर
सिदच्छेने करीत आहेत. 16मी शुभवतर्मानासंबधंी प्रत्यतु्तर देण्यास
नेमलेला आहे हे ओळखून ते ती प्रीतीने करतात. 17पण इतर आहेत ते
माझी बधंने अिधक संकटाची व्हावी अशा इच्छेने तट पाडण्याकिरता
दजुाभावाने िख्रस्ताची घोषणा करतात.

िख्रस्तघोषणािख्रस्तघोषणा होतहोत असल्याबद्दलअसल्याबद्दल पौलालापौलाला झालझालेेलाला आनआनंदंद

18ह्यापासून काय झाले? िनिमत्ताने असो िंकवा खरपेणाने, सवर् प्रकारे
िख्रस्ताची घोषणा होते हेच, ह्यात मी आनदं करतो व करणारच.
19कारण मी जाणतो की हे, तुमच्या प्राथर्नेने व येशू िख्रस्ताच्या
आत्म्याच्या पुरवठ्याने माझ्या उद्धारास कारण होईल. 20कारण माझी
उत्कट अपेक्षा व आशा आहे की, मी कशानेही लाजणार नाही तर पूणर्
धयैार्ने, नेहमीप्रमाणे आतादेखील जगण्याने िंकवा मरण्याने माझ्या
शरीराद्वार ेिख्रस्ताचा मिहमा होईल.

जीवनजीवन कीकी मरणमरण, कोणतकोणतेे चांगलचांगलेे?
21कारण मला तर जगणे हे िख्रस्त आिण मरणे हे लाभ आहे. 22पण

जर मी देहात जगणे हे माझ्या कामाचे फळ आहे; तर, कोणते िनवडावे हे
मला समजत नाही. 23कारण मी दोघासंबधंाने पेचात आहे; येथून सुटून
जाऊन िख्रस्ताजवळ असण्याची मला उत्कंठा आहे कारण देहात
राहण्यापेक्षा हे अिधक चांगले आहे; 24तरीही, मला देहात राहणे हे
तुमच्यासाठी अिधक आवश्यक आहे. 25मला अशी खातरी वाटत
असल्यामुळे मी राहणार आहे आिण िवश्वासात तुमची प्रगती व आनदं
व्हावा म्हणून मी तुम्हा सवार्ंजवळ राहणार हे मला ठाऊक आहे. 26 हे
अशासाठी की तुम्हाकडे माझे पुन्हा येणे झाल्याने माझ्यामुळे िख्रस्त
येशूच्या ठायी अिभमान बाळगण्याचे तुम्हास अिधक कारण व्हावे.

धधैयैयर्र् धरावधरावेे म्हणम्हणूूनन बोधबोध
27सांगावयाचे ते इतकेच की िख्रस्ताच्या शुभवतर्मानास शोभेल असे

आचरण ठेवा; म्हणजे मी येऊन तुम्हास भेटलो िंकवा मी दरू असलो,
तरी मला तुमच्याबाबतीत हे ऐकता यावे की, तुम्ही एकिजवाने राहून
शुभवतर्मानाच्या िवश्वासासाठी, एकजुटीने लढत िस्थर राहता. 28आिण
िवरोध करणार्या लोकांकडून कशािवषयीही भयभीत झाला नाही, हे
त्यांना त्यांच्या नाशाचे पण तुमच्या तारणाचे प्रमाण आहे व हे देवापासून
आहे. 29कारण त्याच्यावर िवश्वास ठेवावा इतकेच केवळ नव्हे, तर
िख्रस्ताच्या वतीने त्याच्याकरता तुम्हास दःुख ही सोसावे अशी कृपा
तुमच्यावर झाली आहे. 30मी जे यदु्ध केले ते तुम्ही बिघतले आहे व मी
जे करीत आहे म्हणून ऐकता, तेच तुम्हीही करीत आहात.

ऐक्याप्रीत्यथऐक्याप्रीत्यथर्र् िवनिवनंतंीती

ह्यावरून िख्रस्ताच्या ठायी काही आश्वासन, प्रीतीचे काही
सांत्वन, आत्म्याची काही सहभािगता, काही कळवळा व
करूणा ही जर आहेत, 2तर तुम्ही समिचत्त व्हा, एकमेकांवर

सारखीच प्रीती करा आिण एकजीव होऊन एकमनाचे व्हा. अशाप्रकारे
माझा आनदं पूणर् करा.

नम्रतनम्रतेेप्रीत्यथप्रीत्यथर्र् िवनिवनंतंीती
3आिण तुम्ही िवरोधाने िंकवा पोकळ अिभमानाने काही करू नका,

पण मनाच्या लीनतेने आपल्यापेक्षा एकमेकांना मोठे मानावे. 4तुम्ही
कोणीही आपलेच िहत पाहू नका, तर दसुर्यांचेिह पाहा.

प्रभूप्रभ ूययेेशूच्याशूच्या नम्रतनम्रतेेचचेे वव त्यागाचत्यागाचेे उदाहरणउदाहरण

5अशी जी िचत्तवृत्ती िख्रस्त येशूच्या ठायी होती ती तुमच्याठायीही
असो. 6तो देवाच्या स्वरूपाचा असूनही, त्याने आपण देवाच्या
बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही, 7तर स्वतःला
िरकामे केले, म्हणजे मनुष्याच्या प्रितरूपाचे होऊन दासाचे स्वरूप धारण
केले, 8आिण मनुष्य प्रकृतीचे असे प्रकट होऊन त्याने स्वतःला लीन
केले आिण त्याने मरण आिण तेही वधस्तभंावरचे मरण सोसले; येथपयर्ंत
आज्ञापालन करून त्याने स्वतःला लीन केले. 9ह्यामुळे देवाने त्यास
सवार्ंहून उंच केले आहे आिण सवर् नावांहून शे्रष्ठ नाव ते त्यास िदले आहे.
10ह्यात हेतू हा की, स्वगार्त, पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली प्रत्येक गुडघा
येशूच्या नावाने टेकला जावा, 11आिण हे देविपताच्या गौरवासाठी
प्रत्येक जीभेने येशू िख्रस्त हा प्रभू आहे असे कबूल करावे.
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सत्शीलसत्शील तारणप्राप्तीचातारणप्राप्तीचा पुरावापुरावा आहआहेे

12 म्हणून माझ्या िप्रयांनो, जे तुम्ही सवर्दा आज्ञापालन करीत आला
आहा, ते तुम्ही मी जवळ असता केवळ नव्हे तर िवषेशकरून आता,
म्हणजे मी जवळ नसताही, भीत व कांपत आपले तारण साधून घ्या.
13कारण इच्छा करणे आिण कायर् करणे तुमच्या ठायी आपल्या
सुयोजनेसाठी साधून देणारा तो देव आहे.

14 जे काही तुम्ही कराल कुरकुर आिण वादिववाद न करता करा;
15ह्यासाठी की, या कुिटल आिण िवपरीत िपढीमध्ये तुम्ही िनदोर्ष व
िनरुपद्रवी देवाची िनष्कलकं मुले असे व्हावे; त्या लोकांमध्ये तुम्ही
जीवनाचे वचन पुढे करून दाखवतांना ज्योतीसारखे जगात िदसता.
16जीवनाच्या वचनास दृढ धरुन राहा, असे झाले तर माझे धावणे व्यथर्
झाले नाही व माझे श्रमही व्यथर् झाले नाहीत असा अिभमान मला
िख्रस्ताच्या िदवशी बाळगण्यास कारण होईल.

17तुमच्या िवश्वासाचा यज्ञ व सेवा, होतांना जरी मी अिर्पला जात आहे
तरी मी त्याबद्दल आनदं मानतो व तुम्हा सवार्ंबरोबर आनदं करतो;
18आिण त्याचाच तुम्हीही आनदं माना व माझ्याबरोबर आनदं करा.

तीमथ्यतीमथ्य

19प्रभू येशूमध्ये मी आशा करतो की, लवकरच मी तीमथ्याला
तुमच्याकडे पाठवेन म्हणजे, तुम्हा िवषयीच्या गोष्टी जाणून माझे समाधान
होईल. 20कारण तुमच्या िवषयीच्या गोष्टीची खरी काळजी करील असा,
दसुरा कोणी समान वृतीचा माझ्याजवळ नाही; 21कारण, सगळे
स्वतःच्याच गोष्टी पाहतात, िख्रस्त येशूच्या पाहत नाहीत. 22पण तुम्ही
त्याचे शील हे जाणता की, जसा मुलगा िपत्याबरोबर सेवा करतो, तशी
त्याने शुभवतर्मानासाठी माझ्याबरोबर सेवा केली. 23 म्हणून माझे काय
होईल ते िदसून येताच, त्यास रवाना करता येईल अशी मी आशा करतो.
24पण मीही स्वतः लवकरच येईन असा प्रभूमध्ये मला िवश्वास आहे.

एपफ्रदीतएपफ्रदीत

25तरी मला माझा बधंू आिण सहकारी व सहसिैनक आिण तुमचा
प्रेिषत आिण माझी गरज भागवून माझी सेवा करणारा एपफ्रदीत ह्याला
तुमच्याकडे पाठिवण्याचे आवश्यक वाटले. 26कारण तो आजारी आहे हे
तुम्ही ऐकले होते असे त्यास समजल्यावर त्यास तुम्हा सवार्ंची हुरहुर
लागून तो िंचताक्रांत अस्वस्थ झाला होता; 27तो खरोखर, मरणाजवळ
आला होता पण देवाने त्याच्यावर दया केली आिण केवळ त्याच्यावर
नाही तर, मला दःुखावर दःुख होऊ नये म्हणून माझ्यावरही केली.
28 म्हणून, मी त्यास पाठिवण्याची अिधक घाई केली, म्हणजे त्यास
पुन्हा भेटून तुम्ही आनदं करावा आिण माझे दःुख कमी व्हावे म्हणून हे
केले. 29ह्यावरून पूणर् आनदंाने तुम्ही त्याचे प्रभूमध्ये स्वागत करा.
अशांचा मान राखा. 30कारण माझी सेवा करण्यांत तुमच्या हातून जी
कसूर झाली ती भरून काढावी म्हणून िख्रस्त सेवेसाठी त्याने स्वतःचा
जीव धोक्यात घातला व तो मरता मरता वाचला.

िख्रस्तप्राप्तीपुढिख्रस्तप्राप्तीपुढेे जातजात, ककूूळळ, िवद्यािवद्या वगवगैरैरे ेबाह्यबाह्य हक्कांचीहक्कांची िंकमतिंकमत काहीचकाहीच नाहीनाही

शेवटी, माझ्या बधंंूनो, प्रभूमध्ये आनदं करा. तुम्हास पुन्हा
िलिहण्यास मी कंटाळा करीत नाही, पण ते तुमच्या
सुरिक्षतपणाचे आहे.

2 त्या कुत्र्यांपासून सावध राहा. वाईट काम करणार्यांपासून सावध
राहा. केवळ दिैहक संुता झालेल्या लोकांिवषयी सावध राहा. 3कारण
आपण जे देवाच्या आत्म्याने देवाची उपासना करतो, जे िख्रस्त
येशूिवषयी अिभमान बाळगणार ेआिण देहावर िवश्वास न ठेवणार ेते
आपण संुता झालेलेच आहोत. 4तरी देहावरही भरवंसा ठेवण्यास मला
जागा आहे. आपल्याला देहावर भरवंसा ठेवता येईल असे जर दसुऱ्या
कोणाला वाटत असेल तर मला तसे अिधक वाटणार. 5मी तर आठव्या
िदवशी संुता झालेला, इस्राएल लोकातला, बन्यामीन वंशातला, इब्य्रांचा
इब्री, िनयमशास्त्रदृष्टीने परूशी; 6आस्थेिवषयी म्हणाल तर मडंळीचा

छळ करणारा आिण िनयमशास्त्रातील नीितमत्त्वािवषयी िनदोर्ष ठरलेला
असा आहे.

िख्रस्तिख्रस्त प्राप्तीप्राप्ती करीताकरीता पौलालापौलाला लागललागलेेलीली उत्कउत्कंंठाठा
7तरी मला ज्या गोष्टी लाभाच्या होत्या त्या मी िख्रस्तामुळे हानीच्या

अशा समजलो आहे. 8इतकेच नाही, तर िख्रस्त येशू माझा प्रभू
ह्याच्यािवषयीच्या ज्ञानाच्या शे्रष्ठत्वामुळे मी सवर्काही हानी समजतो.
त्याच्यासाठी मी सवर् गोष्टींची हानी सोसली आिण मी त्या केरकचरा
लेखतो, ह्यासाठी की, मला िख्रस्त येशू हा लाभ प्राप्त व्हावा. 9आिण मी
त्याच्याठायी आढळावे आिण माझे नीितमत्त्व माझे स्वतःचे नव्हे म्हणजे
िनयमशास्त्राच्या योगे िमळणार ेनीितमत्त्व नव्हे तर ते िख्रस्तावरील
िवश्वासाद्वार,े म्हणजे देवाकडून िवश्वासाद्वार ेिमळणार ेनीितमत्त्व असे
असावे. 10 हे अशासाठी आहे की, तो व त्याच्या पुनरुत्थानाचे
सामथ्यार्चे व त्याच्या दःुखांची सहभािगता ह्यांची, त्याच्या मरणाशी
एकरूप होऊन, मी ओळख करून घ्यावी. 11 म्हणजे कसेिह करून मी
मृतांमधून पुनरुत्थान िमळवावे.

12मी आताच जणू िमळवले आहे िंकवा मी आताच पूणर् झालो आहे
असे नाही. पण मी ज्यासाठी िख्रस्त येशूने मला आपल्या ताब्यात घेतले
ते मी आपल्या ताब्यात घ्यावे म्हणून मी त्याच्यामागे लागलो आहे.
13बधंंूनो, मी ते आपल्या ताब्यात घेतले असे मानीत नाही पण मी हीच
एक गोष्ट करतो की, मागील गोष्टी िवसरून जाऊन आिण पुढील गोष्टींवर
लक्ष लावून, 14 िख्रस्त येशूच्या ठायी देवाचे जे वरील पाचारण त्या
संबधंीचे बिक्षस िमळिवण्यासाठी पुढच्या मयार्देवरील खणेुकडे मी
धावतो. हेच एक माझे काम. 15तर जेवढे आपण प्रौढ आहोत,
तेवढ्यांनी हीच िचत्तवृत्ती ठेवावी आिण तुम्ही एखाद्या गोष्टीिवषयी
िनराळी िचत्तवृत्ती ठेवली, तरी देव तेही तुम्हास प्रकट करील. 16तथािप
आपण ज्या िवचाराने येथवर मजल मारली ितच्याप्रमाणे पुढे चालावे.

पौलाचपौलाचेे अनुकरणीयअनुकरणीय उदाहरणउदाहरण

17बधंंूनो, तुम्ही सवर्जण माझे अनुकरण करणार ेव्हा आिण आम्ही
तुम्हास िकत्ता घालून िदल्याप्रमाणे जे चालतात, त्यांच्याकडे लक्ष द्या.
18कारण मी तुम्हास, पुष्कळ वेळा, सांिगतले आिण आता रडत सांगतो
की, पुष्कळजण असे चालतात की, ते िख्रस्ताच्या वधस्तभंाचे वरैी
आहेत. 19नाश हा त्यांचा शेवट, पोट हे त्यांचे दवैत, त्यांचा िनलर्ज्जपणा
हे त्यांचे भुषण आहे, ते जिगक गोष्टींवर िचत्त ठेवतात.

िख्रस्तीिख्रस्ती नागिरकत्वनागिरकत्व स्वगीर्यस्वगीर्य आहआहेे

20आपले नागिरकत्व तर स्वगार्त आहे; तेथून प्रभू येशू िख्रस्त हा
तारणारा येणार आहे; त्याची आपण वाट पाहात आहोत. 21तो ज्या
सामथ्यार्ने तो सवर्काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समथर् आहे त्या
सामथ्यार्ंने तो तुमचे आमचे नीच िस्थतीचे शरीर आपल्या गौरवीच्या
शरीरासारखे व्हावे म्हणून त्यांचे रूपांतर करील.

सदबोधसदबोध

म्हणून माझ्या िप्रयजनहो, मी ज्यांच्यासाठी उत्कंिठत आहे ते
तुम्ही माझा आनदं व मुकुट आहात म्हणून माझ्या िप्रय बधंंूनो,
तुम्ही प्रभूमध्ये तसेच िस्थर राहा.

2मी यवुदीयेला िवनतंी करतो आिण संुतुखेला िवनतंी करतो की,
तुम्ही प्रभूच्या ठायी एकमनाचे व्हा. 3आिण हे माझ्या खऱ्या सोबत्या पण
मी तुलािह िवनिवतो की, तू या िस्त्रयांनी माझ्याबरोबर आिण के्लमेंत व
ज्यांची नावे जीवनाच्या पुस्तकात िलिहलेली आहेत असे माझे सहकारी
ह्यांच्याबरोबर शुभवतर्मानाच्या कामी श्रम केले त्यांना साहाय्य कर.

4प्रभूमध्ये सवर्दा आनदं करा; पुन्हा सांगतो, आनदं करा. 5सवर्
लोकांस तुमची सहनशीलता कळून येवो; प्रभू समीप आहे. 6कशा िह
िवषयाची काळजी करू नका पण प्राथर्ना आिण िवनतंी करून
आभारप्रदशर्नासह आपली मागणी देवाला कळवा; 7 म्हणजे सवर्
बुद्धीसामथ्यार्च्या पलीकडे असलेली देवाची िदलेली शांती तुमची
अतंःकरणे व तुमचे िवचार िख्रस्त येशूच्या ठायी राखील.
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8बधंंूनो, शेवटी इतके सांगतो की, जे काही खर ेआहे, जे काही
आदरणीय आहे, जे काही न्याय्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही
प्रशसंनीय, जे काही श्रवणीय, जो काही सद्गणु, जी काही स्तुती, त्यावर
िवचार करा. 9माझ्यापासून जे तुम्ही िशकला, जे स्वीकारले व माझे जे
ऐकले व पािहले ते तुम्ही आचरीत राहा आिण शांतीदाता देव
तुमच्याबरोबर राहील.

िफिलप्पिफिलप्पैकैरांनीकरांनी दाखिवलदाखिवलेेल्याल्या ममताळममताळूूपणाबद्दलपणाबद्दल पौलाचीपौलाची ककृृतज्ञतातज्ञता

10मला प्रभूमध्ये फार आनदं झाला. आता तुमची माझ्यािवषयीची
काळजी पुन्हा जागृत झाली. ही काळजी तुम्ही करीतच होता, पण
तुम्हास संधी नव्हती. 11मला काही कमी पडल्यामुळे मी बोलत आहे
असे नाही, कारण मी असेन त्या िस्थतीत संतुष्ट राहण्यास िशकलो आहे.
12दीन अवस्थेत कसे रहावे हे मी जाणतो आिण िवपुलतेत कसे रहावे
हेही मी जाणतो; कसेही व कोणत्याही पिरिस्थतीत, तृप्त होण्यास तसेच
उपाशी राहण्यास, िवपुलतेत राहण्यास तसेच गरजेत राहण्यास मला
िशक्षण िमळाले आहे. 13आिण मला जो सामथ्यर् देतो त्याच्याकडून मी
सवर्काही करावयास शिक्तमान आहे.

14पण माझ्या दःुखात तुम्ही सहभागी झालात हे तुम्ही चांगले केलेत.
15 िफिलप्पकैरांनो, तुम्ही जाणता की, शुभवतर्मानाच्या प्रारभंी जेव्हा मी
मासेदोिनयामधून िनघालो, तेव्हा तुमच्यािशवाय कोणतीच मडंळी
माझ्याबरोबर देण्याघेण्याच्या बाबतीत माझी भागीदार झाली नाही.
16मी थेस्सलनीकात होतो तेव्हा तुम्ही एकदाच नाही दसुर्यांदाही माझी
गरज भागिवली. 17मी देणगीची अपेक्षा करतो असे नाही पण तुमच्या
िहशोबी जमेची बाजू वाढावी अशी इच्छा करतो. 18पण माझ्याजवळ
सवर्काही आहे आिण िवपुल आहे आिण एपफ्रदीताच्या हाती तुम्ही जे
पाठवले ते िमळाल्याने मला भरपूर झाले आहे. ते जणू काय सुगधं, असे
देवाला मान्य व संतोषकारक अपर्ण असे आहे. 19माझा देव आपल्या
संपत्यनुरूप तुमची गरज िख्रस्त येशूच्या ठायी गौरवाच्याद्वार ेपुरवील.
20आपला देविपता ह्याला यगुानुयगु गौरव असो. आमेन.

समारोपसमारोप

21 िख्रस्त येशूतील सवर् पिवत्र जनांस सलाम सांगा. माझ्याबरोबरचे
बधंू तुम्हास सलाम सांगतात. 22सवर् पिवत्रजन आिण िवशेषतः
कैसराच्या घरचे तुम्हास सलाम सांगतात.

23प्रभू येशू िख्रस्ताची कृपा तुमच्या आत्म्याबरोबर असो.
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नमस्कारनमस्कार

देवाच्या इच्छेने िख्रस्त येशूचा प्रेिषत पौल आिण बधंू तीमथ्य
ह्यांजकडून; 2कलस्स ैशहरातील पिवत्र जनांस व
िख्रस्तामधील िवश्वासू बांधवांस देव आपला िपता ह्याजकडून

तुम्हास कृपा व शांती असो.

उपकारस्मरणउपकारस्मरण वव प्राथप्राथर्र्नाना
3आम्ही तुमच्यासाठी प्राथर्ना करतो, तेव्हा आम्ही िनत्य देवाचे,

म्हणजे आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्या िपत्याचे उपकार मानतो 4कारण
िख्रस्त येशूमधील तुमच्या िवश्वासािवषयी आिण सवर् पिवत्र जनांिवषयी
तुमच्यात असलेल्या प्रीतीिवषयी आम्ही ऐकले आहे. 5जी आशा
तुमच्यासाठी स्वगार्त ठेवली आहे या आशेिवषयी, तुम्ही प्रथम,
सुवातेर्च्या सत्यवचनात ऐकले. 6ती सुवातार् तुमच्यात आली, तुम्ही
ऐकलीत आिण तुम्हास सत्याद्वार ेदेवाच्या कृपेचे ज्ञान झाले, त्या
िदवसापासून, ती जशी सार्या जगात तशी ती तुमच्यात फळ देत आहे
आिण वाढत आहे. 7आिण या कृपेिवषयीही तुम्ही एपफ्रासकडून
िशकलात; तो आमचा िप्रय जोडीदार-कामकरी आिण आमच्या वतीने
तुमच्यात असलेला िख्रस्ताचा िवश्वासू सेवक आहे. 8 त्यानेच
आत्म्याकडून असलेली तुमची प्रीती त्यानेच आम्हास कळवली.

9 म्हणून, हे ऐकले त्या िदवसापासून, आम्हीदेखील खडं पडून देता,
तुमच्यासाठी प्राथर्ना करतो आिण मागतो की, तुम्हास सवर् आित्मक
ज्ञान व बुद्धी प्राप्त होऊन त्याच्या इच्छेिवषयीच्या ज्ञानाने तुम्ही भरावे.
10ह्यासाठी की, तुम्ही प्रभूला सवर् प्रकार ेसंतोष देण्यास, प्रत्येक
चांगल्या कामात फळ देऊन त्यास शोभेल असे जगावे व देवाच्या ज्ञानाने
तुमची वाढ व्हावी. 11आिण तुम्हास सवर् धीर व आनदं देणारी
सहनशीलता िमळण्यास त्याच्या गौरवाच्या बळाप्रमाणे तुम्हास संपूणर्
सामथ्यर् िमळून तुम्ही समथर् व्हावे; 12आिण प्रकाशातील पिवत्रजनांच्या
वतनात तुम्ही भागीदार व्हावे, म्हणून ज्याने तुम्हास पात्र केले, त्या
िपत्याचे तुम्ही उपकार मानावेत. 13 त्याने आपल्याला अधंकाराच्या
सत्तेतून सोडवून त्याच्या िप्रय पुत्राच्या राज्यात आणले आहे, 14आिण
त्याच्याठायी त्याच्या रक्ताच्याद्वार ेआपल्याला मुक्ती म्हणजे पापांची क्षमा
िमळाली आहे.

प्रभूप्रभ ूययेेशशू ूिख्रस्ताचिख्रस्ताचेे स्वरूपस्वरूप वव त्याचत्याचेे कायकायर्र्
15 िख्रस्त अदृश्य देवाचा प्रितरूप आहे आिण सवर् उत्पत्तीत ज्येष्ठ

आहे. 16कारण स्वगार्त व पृथ्वीवर, दृश्य आिण अदृश्य, राजासने िंकवा
शासने, सत्ता िंकवा शक्ती, अशा सवर् गोष्टी त्याच्याद्वार ेकेल्या गेल्या; सवर्
गोष्टी त्याच्याद्वार ेव त्याच्यामध्ये केल्या गेल्या. 17तो सवार्ंच्या आधीचा
आहे आिण त्याच्यामध्ये सवर्काही अिस्तत्वात आहे. 18तो शरीराचे
मस्तक म्हणजे मडंळीचे मस्तक आहे. तो आरभं आहे आिण मृतांतून
प्रथम जन्मलेला आहे, म्हणजे त्यास सवर् गोष्टींत प्राधान्य असावे. 19 हे
यासाठी की, त्याच्यात देवाची सवर् पूणर्ता वसावी या िनणर्यात त्यास
संतोष होता. 20आिण आपण त्याच्या वधस्तभंाच्या रक्ताद्वार ेशांती
करून, पृथ्वीवर िंकवा स्वगार्त असलेल्या सवर् गोष्टींचा, त्याच्याद्वारे
आपल्या स्वतःशी समेट करावा हे देवाला बर ेवाटले. 21आिण तुम्ही जे
एकेकाळी देवाशी परके होता आिण तुमच्या दषु्ट वासनांमुळे, मनाने वरैी
झाला होता, 22 त्या तुमचा, त्याने त्याच्या दिैहक शरीरात त्याच्या
मरणाद्वार,े आता, स्वतःशी समेट केला आहे. म्हणजे त्याने तुम्हास

त्याच्या दृष्टीपुढे पिवत्र, िनष्कलकं व िनदोर्ष असे सादर करावे.
23कारण, तुम्ही िवश्वासात पाया घातलेले व िस्थर असे रािहला आहात
आिण तुम्ही ऐकलेल्या व आकाशाखालच्या सवर् सृष्टीला गाजिवण्यांत
आलेल्या सुवातेर्च्या आशेपासून तुम्ही ढळला नाही; आिण मी पौल ितचा
सेवक झालो आहे.

िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीच्याडळीच्या वाढीसाठीवाढीसाठी पौलपौल िख्रस्ताचािख्रस्ताचा सहकारीसहकारी

24तुमच्यासाठी या माझ्या दःुखात मी आनदं करीत आहे आिण
आता, िख्रस्ताच्या दःुखात त्याच्या शरीराकरता जे उणे आहे ते माझ्या
देहात मी पुर ेकरीत आहे आिण त्याचे शरीर मडंळी आहे. 25आिण
देवाचे वचन पूणर् करण्यास तुमच्यासाठी देवाचा कारभार मला िदला
आहे. त्यामध्ये मी मडंळीचा सेवक झालो आहे. 26 जे रहस्य यगुानुयगु व
िपढ्यानिपढ्या गुप्त ठेवलेले होते परतंु आता, त्याच्या पिवत्रजनांना प्रकट
झाले आहे, ते हे वचन आहे. 27 त्या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती
परराष्ट्र ीयांमध्ये काय आहे, हे आपल्या पिवत्रजनांना कळिवणे देवाला बरे
वाटले; गौरवाची आशा असा जो िख्रस्त तुम्हांमध्ये आहे तो ते रहस्य
आहे. 28आम्ही त्याची घोषणा करतो, प्रत्येक मनुष्यास बोध करतो
आिण सवर् ज्ञानीपणाद्वार ेप्रत्येक मनुष्यास आम्ही िशकवतो, ते ह्यासाठी
की, आम्ही प्रत्येक मनुष्यास िख्रस्ताच्या ठायी प्रौढ करून सादर करावे.
29याकिरता त्याची जी शक्ती माझ्याठायी सामथ्यार्ने त्याचे कायर्
चालवीत आहे ितच्या मानाने मी झटून श्रम करीत आहे.

कारण माझी इच्छा आहे की, तुमच्यासाठी व त्याचप्रमाणे जे
लावदीिकया शहरात आहेत आिण ज्यांनी मला शारीरीकिरत्या
पािहलेले नाही, अशा तुम्हा सवार्ंसाठी माझा लढा िकती मोठा

आहे हे तुम्हास समजून, 2 ते पिरश्रम ह्यांसाठी की, त्यांच्या मनास
उत्तेजन प्राप्त व्हावे आिण तुम्ही प्रीतीत एकत्र जोडले जावे. बुद्धीची पूणर्
खातरी िवपुलतेने िमळावी व देवाचे रहस्य म्हणजे िख्रस्त ह्यांचे पूणर् ज्ञान
त्यास व्हावे.

िख्रस्ताशीिख्रस्ताशी ससंयंयुकु्तक्त होणहोणेे
3-4 त्याच्यात सवर् ज्ञानीपणाचे व ज्ञानाचे धन लपलेले आहेत. कोणी

तुम्हास लाघवी भाषणांनी फसवू नये म्हणून मी हे सांगत आहे. 5कारण
मी देहाने दरू असलो तरी मनाने तुमच्याजवळ आहे आिण तुमची
व्यवस्था व तुमच्यात असलेल्या िख्रस्तावरील िवश्वासाचा िस्थरपणा
पाहून मी आनदं करीत आहे. 6आिण म्हणून, िख्रस्त येशू जो प्रभू ह्याला
तुम्ही जसे स्वीकारले आहे तसे तुम्ही त्याच्यात चाला. 7तुम्ही त्याच्यात
मुळावलेले आिण त्याच्यावर उभारलेले व तुम्हास िशक्षण िदल्याप्रमाणे
तुम्ही िवश्वासात िस्थरावलेले होऊन, उपकारस्मरण करीत, त्यामध्ये
वाढत जा.

खोट्याखोट्या िशक्षणािवरुद्धिशक्षणािवरुद्ध इशाराइशारा

8तुम्ही अशी काळजी घ्या की, कोणी मनुष्यांच्या संप्रदायास
अनुसरून, जगाच्या मूलतत्त्वांस अनुसरून असणार्या तत्त्वज्ञानाने व
त्याच्या पोकळ फसवेपणाने तुम्हास ताब्यात घेऊ नये; ते िख्रस्ताला
अनुसरून नाही. 9कारण िख्रस्ताच्या ठायीच देवपणाची सवर् पूणर्ता
शरीरधारी होऊन त्याच्यात राहते. 10तो सवर् सत्ता व शक्ती ह्यांवर
मस्तक असून त्याच्याठायी तुम्ही पूणर् झाला आहा, 11आिण
िख्रस्ताच्या संुतािवधीने तुमचे पापमय दिैहक शरीर काढले जाऊन,
कोणी हातांनी न केलेल्या संुतािवधीने तुमचीही त्यांच्यात संुता झाली
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आहे. 12 त्याच्याबरोबर तुम्ही बािप्तस्म्यात पुरले गेला व ज्याने त्यास
मरण पावलेल्यातून उठवले त्या देवाच्या कृतीवरील िवश्वासाद्वार ेतुम्ही
त्यामध्येच त्याच्याबरोबर उठवले गेला, 13आिण तुम्ही जे तुमच्या
अपराधांमुळे व देहस्वभावाची संुता न झाल्यामुळे मरण पावलेले होता
त्या तुम्हास देवाने त्याच्याबरोबर िजवंत केले आहे. त्याने आपल्या
अपराधांची क्षमा केली आहे; 14आिण आपल्या आड येणारा जो
िनयमांचा हस्तलेख आपल्यािवरुद्ध असलेले म्हणजे आपल्याला
प्रितकूल असलेले िवधीचे ऋणपत्र त्याने खोडले व तो त्याने वधस्तभंाला
िखळून ते त्याने रद्द केले. 15 त्याने त्यावर सत्तांना व शक्तींना िनःशस्त्र
केले व त्यांच्यावर जय िमळवून त्यांचे उघड प्रदशर्न केले.

16 म्हणून तुमच्या खाण्यािपण्यावरून, सण, अमावस्या िंकवा शब्बाथ
पाळण्यावरून कोणाला तुमचा न्याय करू देऊ नका. 17या गोष्टी तर
येणार्या गोष्टींची छाया अशा आहेत; पण शरीर िख्रस्ताचे आहे. 18लीन
म्हणवून घेण्याच्या इच्छेने व देवदतूांची उपासना करणाऱ्या, स्वतःला
िदसलेल्या गोष्टीवर अवलबंून राहणाऱ्या व दिैहक मनाने िवनाकारण
गवार्ंने फुगणाऱ्या कोणा मनुष्यास तुम्हास तुमच्या बिक्षसास मुकवू देऊ
नका; 19असा मनुष्य मस्तकाला धरून राहत नाही; त्या मस्तकापासून
सवर् शरीराला सांधे व बधंने ह्यांच्या द्वार ेपुरवठा होत आहे व ते दृढ
जडले जात असता त्याची दवैी वाढ होते.

20 म्हणून जगाच्या मूलतत्त्वांना तुम्ही िख्रस्ताबरोबर मरण पावला
आहात, तर जगात जगत असल्याप्रमाणे तुम्ही िनयमाधीन का होता?
21 िशवू नको, चाखू नको, हातात घेऊ नको 22अशा िनयमांतील सवर्
गोष्टी या उपभोगाने नष्ट होणार्या गोष्टी आहेत. 23या गोष्टींत स्वेच्छेची
उपासना, मनाची लीनता व शरीराची उपेक्षा असल्यामुळे ह्यात खरोखर
ज्ञानीपणाची भाषा आहे, पण देहाच्या लालसेला प्रितबधं करण्याची
योग्यता नाही.

िख्रस्ताबरोबरिख्रस्ताबरोबर पुनरूित्थतपुनरूित्थत होण्याचहोण्याचेे पिरणामपिरणाम

म्हणून तुम्ही िख्रस्ताबरोबर उठवले गेला आहात तर िख्रस्त
देवाच्या उजवीकडे जेथे बसला आहे तेथल्या वरील गोष्टी
िमळिवण्याचा प्रयत्न करा. 2वरील गोष्टींकडे मन लावा,

पृथ्वीवरील गोष्टींकडे लावू नका; 3कारण तुम्ही मृत झला आहात आिण
तुमचे जीवन िख्रस्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले आहे. 4आपले जीवन
जो िख्रस्त तो प्रकट केला जाईल तेव्हा तुम्हीही त्याच्याबरोबर गौरवात
प्रकट केले जाल.

5तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जारकमर्, अमगंळपणा,
कामवासना, कुवासना व लोभ ह्याला मूिर्तपूजा म्हणावे, हे िजवे मारा.
6 त्यामुळे देवाचा कोप होतो. 7तुम्हीही पूवीर् त्या वासनांत जगत होता
तेव्हा त्यांमध्ये तुम्ही चालत होता. 8परतंु आता तुमच्यातील क्रोध, राग
व दषु्टपण, िंनदा आिण तुमच्या मुखाने िशवीगाळ करणे, हे सवर्
आपणापासून दरू करा. 9 एकमेकांशी खोटे बोलू नका कारण तुम्ही जुन्या
मनुष्यास त्याच्या कृतींसिहत काढून टाकले आहे 10आिण जो नवा
मनुष्य, आपल्या िनमार्ण करणार्याच्या प्रितरूपानुसार पूणर् ज्ञानात नवा
केला जात आहे, त्यास तुम्ही पिरधान केले आहे. 11ह्यात ग्रीक व
यहूदी, संुता झालेला व न झालेला, बबर्र व स्कुथी, दास व स्वततं्र हा
भेदच नाही, तर िख्रस्त सवर्काही आहे व सवार्ंत आहे.

12 तेव्हा तुम्ही देवाचे पिवत्र व िप्रय असे िनवडलेले लोक आहात,
म्हणून करूणायकु्त हृदय, दया, सौम्यता, लीनता व सहनशीलता धारण
करा. 13 एकमेकांचे सहन करा आिण कोणाचे कोणाशी भांडण
असल्यास एकमेकांची क्षमा करा; प्रभूने तुमची क्षमा केली तशी
एकमेकांची क्षमा करा. 14पूणर्ता करणार ेबधंन अशी जी प्रीती ती या
सवार्ंवर धारण करा. 15 िख्रस्ताची शांती तुमच्या अतंःकरणात राज्य
करो. ितच्याकिरता एक शरीर असे पाचारण्यांत आले आहे; आिण तुम्ही
कृतज्ञ असा. 16 िख्रस्ताचे वचन तुम्हांमध्ये भरपूर राहो. तुम्ही सवर्
ज्ञानीपणाने एकमेकांस िशकवा व बोध करा; आपल्या अतंःकरणात
देवाला स्तोत्रे, गीते व आित्मक गीते कृपेच्या प्रेरणेने गा. 17आिण बोलणे
िंकवा करणे जे काही तुम्ही कराल, ते सवर् प्रभू येशूच्या नावाने करा;
आिण त्याच्याद्वार ेदेव जो िपता त्याचे उपकारस्तुती करा.

िख्रस्तीिख्रस्ती मनुष्याचमनुष्याचेे गृहजीवनगृहजीवन

18 िस्त्रयांनो, जसे प्रभूमध्ये योग्य आहे त्याप्रमाणे तुम्ही आपआपल्या
पतीच्या अधीन असा.

19पतींनो, आपआपल्या पत्नीवर प्रीती करा; ितच्याशी िनषू्ठरतेने वागू
नका.

20मुलांनो, तुम्ही सवर् गोष्टींत आपल्या आई-वडीलांच्या आज्ञा पाळा
कारण हे प्रभूला संतोष देणार ेआहे.

21विडलांनो, तुम्ही आपल्या मुलांना िचडीस आणू नका; नाही तर,
कदािचत ती िनरुत्साही होतील.

22दासांनो, दिैहक दृष्ट्या जे तुमचे मालक आहेत त्यांचे सवर् गोष्टींत
आज्ञापालन करा. मनुष्यांना खशु करणार्या नोकरासारखे तोंडदेखल्या
चाकरीने नका; तर सालस मनाने प्रभूची भीती बाळगून पाळा. 23आिण
जे काही तुम्ही करता ते मनुष्यांसाठी म्हणून करू नका तर प्रभूसाठी
म्हणून िजवेभावे करा. 24प्रभूपासून वतनरूप प्रितफळ तुम्हास िमळेल
तुम्ही हे तुम्हास मािहत आहे. प्रभू िख्रस्ताची सेवा करीत जा. 25कारण
अन्याय करणाऱ्याने जो अन्याय केला तोच त्यास िमळेल आिण पक्षपात
होणार नाही.

धन्यांनो, तुम्हांसही स्वगार्त धनी आहे हे लक्षात ठेवून तुम्ही
आपल्या दासांबरोबर न्यायाने व समतेने वागा.

प्राथप्राथर्र्नाना वव रोजचीरोजची वागणवागणूूकक

2प्राथर्नेत तत्पर असा व ितच्यांत उपकारस्तुती करीत जागृत रहा.
3आणखी आम्हासाठी देखील प्राथर्ना करा; अशी की, कारण
िख्रस्ताच्या ज्या रहस्यामुळे मी बधंनातही आहे ते सांगावयास देवाने
आम्हांसाठी वचनाकिरता द्वार उघडावे. 4 म्हणजे मला जसे सांिगतले
पािहजे तसेच मी ते रहस्य प्रकट करावे.

5बाहेरच्या लोकांबरोबर सुज्ञानीपणाने वागा. संधी साधून घ्या.
6तुमचे बोलणे नेहमी कृपायकु्त, िमठाने रूचकर केल्यासारखे असावे,
म्हणजे प्रत्येकाला कसकसे उत्तर द्यावयाचे हे तुम्ही समजावे.

नमस्कारनमस्कार वव समाप्तीसमाप्ती

7माझा िप्रय बधंू तुिखक, प्रभूमधील िवश्वासू सेवक व माझ्यासोबतीचा
दास हा माझ्यािवषयी सवर् गोष्टी तुम्हास कळवील. 8मी त्यास त्याच
हेतूने तुमच्याकडे पाठवले आहे की, म्हणजे आमच्यािवषयीच्या सवर् गोष्टी
त्याने तुम्हास कळवून तुमच्या मनाचे समाधान करावे. 9मी
त्याच्याबरोबर िवश्वासू व िप्रय बधंू अनेिसम, जो तुमच्यांतलाच आहे
त्यालाही पाठवले आहे; ते तुम्हास येथील सवर् गोष्टी कळवतील.

10माझा सोबतीचा बिंदवान अिरस्ताखर् तुम्हास सलाम सांगतो,
तसाच बणर्बाचा भाऊबदं माकर्  हाही तुम्हास सलाम सांगतो.
(त्याच्यािवषयी तुम्हास आज्ञा िमळाल्या आहेत. तो जर तुमच्याकडे
आला तर तुम्ही त्याचा स्वीकार करा.) 11यसु्त म्हणलेला येशू हाही
तुम्हास सलाम सांगतो; संुता झालेल्यांपकैी हेच मात्र देवाच्या
राज्यासाठी माझे सहकारी आहेत आिण त्यांच्याद्वार ेमाझे सांत्वन झाले
आहे. 12 िख्रस्त येशूचा दास एपफ्रास जो तुमच्यातलाच आहे तो तुम्हास
सलाम सांगतो; तो आपल्या प्राथर्नांमध्ये सवर्दा तुम्हासाठी जीव तोडून
िवनतंी करीत आहे की, देवाच्या संपूणर् इच्छेनुसार तुम्ही पिरपूणर् असून
तुमची पूणर् खात्री होऊन िस्थर असे उभे रहावे. 13तुम्हासाठी व जे
लावदीिकयात व हेरापलीत आहेत त्याच्यांसाठी तो फार श्रम करीत
आहे, अशी त्याच्यािवषयी मी साक्ष देतो. 14 िप्रय वदै्य लूक आिण देमास
हे तुम्हास सलाम सांगतात. 15लावदीिकयातील बधंू आिण नंुफा व
ितच्या घरी जमणारी मडंळी ह्यांना सलाम द्या. 16 हे पत्र तुमच्यांत वाचून
झाल्यावर की, लावदीिकयातील मडंळीतही वाचले जावे आिण
लावदीिकयाकडील पत्र तुम्हीही वाचावे. 17अिर्खपाला सांगा की, जी
सेवा तुला प्रभूमध्ये िमळाली आहे ती पूणर् करण्याकडे म्हणून काळजी घे.

18मी पौलाने स्वहस्ते िलहीलेला सलाम; मी बधंनात आहे याची
आठवण ठेवा. तुम्हांबरोबर कृपा असो.
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नमस्कारनमस्कार वव उपकारस्तुतीउपकारस्तुती

देविपता व प्रभू येशू िख्रस्ता याच्यात असलेली थेस्सलनीका
शहरातील मडंळी िहला पौल, िसल्वान व तीमथ्य ह्याच्याद्वारे
तुम्हास कृपा व शांती असो.

2आम्ही आपल्या प्राथर्नांमध्ये तुमची आठवण करीत सवर्दा तुम्हा
सवार्ंिवषयी देवाची उपकारस्तुती करतो. 3आपल्या देविपत्यासमोर
तुमचे िवश्वासाने केलेले काम, प्रीतीने केलेले श्रम व आपल्या प्रभू येशू
िख्रस्तावरच्या आशेमुळे धरलेली सहनशीलता ह्यांची आम्ही िनरतंर
आठवण करतो. 4बधंंूनो, तुम्ही देवाचे िप्रय आहात, तुमची झालेली
िनवड आम्हास ठाऊक आहेच; 5कारण आमची सुवातार् केवळ शब्दाने
नव्हे, तर सामथ्यार्ने, पिवत्र आत्म्याने व पूणर् खात्रीने तुम्हास
कळिवण्यात आली तसेच तुमच्याकिरता आम्ही तुमच्याबरोबर असताना
कसे वागलो हे तुम्हास ठाऊक आहे. 6तुम्ही फार संकटात असताना
पिवत्र आत्म्याच्या आनदंाने वचन अगंीकारुन आमचे व प्रभूचे अनुकरण
करणार ेझाला; 7अशाने मासेदोिनया व अखया ह्यांतील सवर् िवश्वास
ठेवणाऱ्यांना तुम्ही उदाहरण असे झाला आहात. 8मासेदोिनया व
अखया ह्यात तुमच्याकडून प्रभूच्या वचनाची घोषणा झाली आहे; इतकेच
केवळ नव्हे तर देवावरील तुमच्या िवश्वासाची बातमीही सवर्त्र पसरली
आहे; ह्यामुळे त्यािवषयी आम्हास काही सांगायची गरज नाही. 9कारण
तुम्हामध्ये आमचे येणे कोणत्या प्रकारचे झाले, हे ते आपण होऊन
आम्हािवषयी सांगतात; तुम्ही मूतीर्ंपासून देवाकडे कसे वळला आिण
िजवंत व खऱ्या देवाची सेवा करण्यास, 10आिण त्याचा पुत्र येशू याची
स्वगार्ंतून येण्याची वाट पाहण्यास, तो पुत्र म्हणजे येशू ज्याला देवाने
मरण पावलेल्यातून उठवले व तो आपल्याला भावी क्रोधापासून
सोडिवणारा आहे.

आपल्याआपल्या सुवातार्प्रसारकसुवातार्प्रसारक कामाचकामाचेे पौलपौल समथसमथर्र्नन करतोकरतो

बधंूनो, तुम्हामध्ये आमचे येणे व्यथर् झाले नाही, हे तुम्हासही
माहीत आहे. 2परतंु पूवीर् िफिलप्पतै आम्ही दःुख भोगून व
अपमान सोसून, हे तुम्हास माहीतच आहे, मोठा िवरोध

असता, देवाची सुवातार् तुम्हास सांगण्याचे धयैर् आपल्या देवाकडून
आम्हास िमळाले. 3कारण आमचा बोध फसवण्याने अथवा अशुद्धपणा
ह्यांतून िनमार्ण झालेला नसून कपटाचा नव्हता; 4तर सुवातार्
आमच्यावर सोपवून देण्यास देवाने आम्हास पारखून पसंत केल्यामुळे
आम्ही ती सांगतो; आम्ही मनुष्यांना खूश करण्यासारखे न बोलता
आमची अतंःकरणे पारखणारा देव हा ज्यामुळे खूश होईल तसे बोलतो.
5कारण आम्ही खशुामत करणार ेभाषण कधी करीत नव्हतो, हे तुम्हास
माहीत आहे तसेच लोभ ठेवून ढोंगीपणाने वागलो नाही. देव साक्षी आहे;
6आम्ही िख्रस्ताचे प्रेिषत असल्यामुळे जरी आम्हास आपला िवशेष
अधीकार चालवता आला असता तरी आम्ही मनुष्यांपासून, तुम्हापासून
िंकवा दसुऱ्यांपासून गौरव िमळिवण्याची खटपट करीत नव्हतो; 7तर
आपल्या मुलांबाळांचे पालनपोषण करणाऱ्या आईसारखे आम्ही
तुम्हामध्ये सौम्य वृत्तीचे होतो. 8आम्हास तुमच्यािवषयी कळकळ वाटत
असल्यामुळे आम्ही तुम्हास केवळ देवाच्या सुवातेर्चे दानच देण्यास नव्हे,
तर तुम्हावरील आमच्या अत्यतं प्रीतीमुळे तुम्हाकिरता आपला जीवही
देण्यास तयार होतो.

9बधंूनो, आमचे श्रम व कष्ट याची आठवण तुम्हास आहे; तुम्हातील
कोणाला आमचा भार होऊ नये म्हणून आम्ही रात्रंिदवस उद्योग करून
तुम्हापुढे देवाच्या सुवातेर्ची घोषणा केली. 10तुम्हा िवश्वास ठेवणाऱ्यांत

आम्ही पिवत्रतेने, नीितने व िनदोर्षतेने कसे वागलो ह्यािवषयी तुम्ही साक्षी
आहात व देवही आहे 11तुम्हास ठाऊकच आहे की, िपता आपल्या
मुलांना करतो तसे आम्ही तुम्हापकैी प्रत्येकाला बोध करीत, धीर देत व
आग्रहपूवर्क िवनतंी करीत सांगत होतो की, 12जो देव आपल्या राज्यात
व गौरवात तुम्हास पाचारण करीत आहे त्यास शोभेल असे तुम्ही
चालावे.

छळछळ

13या कारणांमुळे आम्ही सुद्धा देवाची िनरतंर उपकारस्तुती किरतो
की, तुम्ही आम्हापासून ऐकलेले देवाचे वचन स्वीकारले ते मनुष्यांचे
म्हणून नव्हे तर देवाचे म्हणून स्वीकारले आिण खर ेपहाता ते असेच
आहे; ते तुम्हा िवश्वास ठेवणाऱ्यात कायर् करीत आहे. 14बधंंूनो,
यहूदीयातील देवाच्या ज्या मडंळ्या िख्रस्त येशूच्या ठायी आहेत त्यांचे
अनुकरण करणार ेझाला, म्हणजे त्यांनी यहूदयांच्या हातून जी दःुखे
सोसली तशीच तुम्हीही आपल्या स्वदेशीयांच्या हातून सोसली; 15 त्या
यहूद्यांनी प्रभू येशूला व संदेष्ट्यांनाही िजवे मािरले आिण आमचा छळ
करून आम्हास बाहेर घालिवले; ते देवाला संतोषवीत नाहीत व सवर्
मनुष्यांचेही िवरोधी झाले आहेत; 16परराष्ट्र ीयांचे तारण व्हावे म्हणून
आम्ही त्यांच्याबरोबर बोलावे याची ते मनाई करतात; हे ह्यासाठी की,
त्यांनी आपल्या पापांचे माप सवर्दा भरीत रहावे; त्यांच्यावरील देवाच्या
क्रोधाची पिरसीमा झाली आहे.

पौलाचपौलाचेे आपल्याआपल्या वाचकांकडवाचकांकडेे लक्षलक्ष
17बधंूनो, आम्ही हृदयाने नव्हे तर देहाने तुम्हापासून थोडा वेळ वेगळे

झाल्याने आम्हास िवरह दःुख होऊन तुमचे तोंड पाहण्याचा आम्ही फार
उत्कंठेने िवशेष प्रयत्न केला; 18ह्यांमुळे आम्ही तुम्हाकडे येण्याची इच्छा
धरली; मी पौलाने एकदा नाही तर दोनदा इिच्छले परतंु सतैानाने
आम्हास अडिवले. 19कारण आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताच्या समक्षतेत,
त्याच्या येण्याच्या वेळेस आमची आशा िंकवा आमचा आनदं िंकवा
आमच्या अिभमानाचा मुकुट काय आहे? तुम्हीच आहात ना? 20कारण
तुम्ही आमचे गौरव व आमचा आनदं आहात.

तीमथ्याकडतीमथ्याकडेे सोपवलसोपवलेेलीली कामिगरीकामिगरी

म्हणून आमच्याने आणखी दम धरवेना, तेव्हा आम्ही अथेनै
शहरातच एकटे मागे रहावे, हे आम्हास बर ेवाटले. 2आिण
आम्ही आपला बधंू तीमथ्य, िख्रस्ताच्या सुवातेर्त देवाचा सेवक

ह्याला ह्यासाठी पाठवले की, त्याने तुम्हास िस्थर करावे आिण तुमच्या
िवश्वासाच्या वाढीिवषयी उपदेश करावा; 3तो असा की, या संकटात
कोणी घाबरू नये; कारण आपण ह्यासाठीच नेिमलेले आहोत. हे तुम्ही
स्वतः जाणून आहात. 4कारण आम्ही तुम्हाजवळ होतो तेव्हा आम्ही
तुम्हास सांगून ठेवले की, आपल्याला संकटे भोगावयाची आहेत आिण
त्याप्रमाणे घडलेही, हे तुम्हास माहीतच आहे. 5ह्यामुळे मलाही आणखी
दम धरवेना, म्हणून मी तुमच्या िवश्वासासंबधंाने िवचारपूस करण्याचे
पाठवले; कोण जाणे, कदािचत परीक्षकाने तुम्हास मोह घातल्याने आमचे
श्रम व्यथर् झाले असतील.

6आता तीमथ्याने तुम्हापासून आम्हाकडे येऊन, तुमचा िवश्वास व
प्रीती ह्यांिवषयी आिण जसे आम्ही तुम्हास भेटावयास उत्कंिठत आहोत
तसे तुम्हीही आम्हास भेटावयास उत्कंिठत असून आमची प्रेमाने नेहमी
आठवण करता ह्यािवषयीची शुभवतर्मान आम्हाकडे आणले; 7ह्यामुळे

पौलाचे थेस्सलनीकाकरांस पिहले पत्र 1:2 605 पौलाचे थेस्सलनीकाकरांस पिहले पत्र 3:7



4

5

बधंूनो, आम्हास आपल्या सवर् अडचणीत व संकटात तुमच्या
िवश्वासावरून तुम्हािवषयी समाधान िमळाले; 8कारण जर तुम्ही
प्रभूमध्ये खबंीरपणे िटकता तर आता आम्ही िजवात जीव आल्यासारखे
राहतो. 9कारण आपल्या देवापुढे, आम्ही तुमच्याकरता, ज्या सवर्
आनदंामुळे आनदं करतो त्याबद्दल आम्ही देवाला तुमच्याकरीता काय
धन्यवाद देऊ शकणार? 10आम्ही रात्रंिदवस पुष्कळ प्राथर्ना करतो की,
आम्ही तुम्हास तोंडोतोंड पाहावे आिण तुमच्या िवश्वासांतील उणे आहे ते
पूणर् करावे.

11 देव, आपला िपता हा स्वतः व आपला प्रभू येशू हा, आमचे
तुम्हाकडे येणे कुठलीही अडचण न येता होऊ देवो; 12आिण जशी
आमची प्रीती तुम्हावर आहे, तशी प्रभू तुमची प्रीती एकमेकांवर व सवार्ंवर
वाढवून िवपुल करो; 13ह्यासाठी की, आपला प्रभू येशू आपल्या सवर्
पिवत्र जनांसह येईल त्यावेळेस त्याने तुमची अतंःकरणे देव आपला िपता
ह्याच्यासमोर पिवत्रतेत िनदोर्ष होण्यासाठी िस्थर करावी.

पिवत्रपिवत्र वतवतर्र्नािवषयीनािवषयी बोधबोध

बधंूनो, शेवटी आम्ही तुम्हास िवनतंी करतो व प्रभू येशूमध्ये
बोध करतो की, कोणत्या वागणूकीने देवाला संतोषवावे हे
तुम्ही आम्हापासून ऐकून घेतले व तुम्ही त्याप्रमाणे वागत

आहा, त्यामध्ये तुमची अिधकािधक वाढ व्हावी. 2कारण प्रभू येशूच्या
वतीने कोणकोणत्या आज्ञा आम्ही तुम्हास िदल्या त्या तुम्हास ठाऊक
आहेत.

3कारण देवाची इच्छा ही आहे की, तुमचे पिवत्रीकरण व्हावे, म्हणजे
तुम्ही जारकमार्पासून दरू रहावे 4आिण तुमच्यातील प्रत्येकाला समजावे
की, ज्याने त्याने आपल्या देहाला पिवत्रतेने व आदरबुद्धीने आपल्या
स्वाधीन कसे करून घ्यावे. 5 देवाला न ओळखऱ्या परराष्ट्र ीयांप्रमाणे
वासनेच्या लोभाने करू नये. 6कोणी या गोष्टींचे उल्लंघन करून आपल्या
बधंूचा गरैफायदा घेऊ नये कारण प्रभू या सवर् गोष्टींबद्दल शासन करणारा
आहे; हे आम्ही तुम्हास आधीच सांिगतले होते व बजावलेही होते.
7कारण देवाने आपल्याला अशुद्धपणासाठी नव्हे तर पिवत्रेतेसाठी
पाचारण केले आहे. 8 म्हणून जो कोणी नाकार करतो तो मनुष्याचा नव्हे
तर तुम्हास आपला पिवत्र आत्मा देणारा देव याचा नाकार करतो.

9बधंुप्रेमािवषयी आम्ही तुम्हास िलहावे याची तुम्हास गरज नाही;
कारण एकमेकांवर प्रीती करावी, असे तुम्हास देवानेच िशकिवले आहे;
10आिण अिखल मासेदोिनयांतील सवर् बधंुवगार्वर तुम्ही ती करीतच
आहात. तरी बधंंूनो, आम्ही तुम्हास बोध करतो की, ती अिधकािधक
करावी. 11आम्ही तुम्हास आज्ञा केल्याप्रमाणे शांतीने राहा. आपआपला
व्यवसाय करणे आिण आपल्या हातांनी काम करणे याची आवड तुम्हास
असावी. 12बाहेरच्या लोकांबरोबर सभ्यतेने वागावे आिण तुम्हास
कशाचीही गरज पडू नये.

मरणमरण पावलपावलेेल्याल्या िख्रस्तिख्रस्त िशष्यांबद्दलिशष्यांबद्दल समाधानसमाधान

13पण बधंंूनो, मी इच्छीत नाही की, जे मरण पावलेत त्यांच्यािवषयी
तुम्ही अज्ञानी असावे, म्हणजे ज्यांना आशा नाही अशा इतरांप्रमाणे
तुम्ही दःुख करू नये. 14कारण येशू मरण पावला व पुन्हा उठला असा
जर आपण िवश्वास ठेवतो, तर येशूमध्ये जे मरतात त्यांनाही देव
त्याच्याबरोबर आणील.

15कारण प्रभूच्या वचनावरून आम्ही तुम्हास हे सांगतो की, आपण जे
िजवंत आहोत व जे प्रभूच्या येण्यापयर्ंत मागे राहू, ते आपण तोपयर्ंत
मरण पावलेल्यांच्या पुढे जाणार नाही. 16कारण आज्ञा करणाऱ्या
गजर्णेने, आद्यदेवदतूांची वाणी आिण देवाच्या कण्यार्चा आवाज येईल,

तेव्हा प्रभू स्वतः स्वगार्तून उतरले आिण िख्रस्तात मरण पावलेले प्रथम
उठतील. 17मग आपण जे िजवंत आहोत व मागे राहू, ते प्रभूला
अतंराळात भेटण्यासाठी ढगात उचलले जाऊ आिण सवर्काळ प्रभूबरोबर
राहू.

18 म्हणून तुम्ही या वचनांनी एकमेकांचे सांत्वन करा.

प्रभूचप्रभूचेे आगमनआगमन वव जागृतीचीजागृतीची आवश्यकताआवश्यकता

बधंूनो, काळ व समय ह्यांिवषयी तुम्हास काही िलिहण्याची
गरज नाही. 2कारण तुम्हा स्वतःला पके्क माहीत आहे की जसा
रात्री चोर येतो, तसाच प्रभूचा िदवस येतो. 3 “शांती आहे,

सुरिक्षतता आहे” असे ते म्हणतात, तेव्हा गरोदर स्त्रीला ज्याप्रमाणे
अचानक वेदना सुरु होतात त्याप्रमाणे त्यांचा अचानक नाश होईल आिण
ते िनभावणारच नाहीत. 4बधंुनो, त्या िदवसाने चोरासारखा तुम्हास
गाठावे असे तुम्ही अधंारात नाही. 5कारण तुम्ही सगळे प्रकाशाची प्रजा
व िदवसाची प्रजा आहात; आपण रात्रीचे व अधंाराचे नाही. 6ह्यावरून
आपण इतरांप्रमाणे झोप घेवू नये, तर जागे व सावध रहावे. 7झोप घेणारे
रात्री झोप घेतात आिण िंझगणार ेरात्रीचे िंझगतात. 8परत जे आपण
िदवसाचे आहोत त्या आपण सावध असावे; िवश्वास व प्रीती हे उरस्त्राण
व तारणाची आशा हे िशरस्राण घालावे. 9कारण आपल्यावर क्रोध व्हावा
म्हणून नव्हे तर आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेआपले तारण व्हावे
म्हणून देवाने आपल्याला नेमले आहे. 10प्रभू येशू िख्रस्त आपल्यासाठी
याकिरता मरण पावला की, आपण जरी मागे रािहलो िंकवा मरण पावलो
तरी आपण त्याच्याबरोबर िजवंत रहावे.

11 म्हणून तुम्ही एकमेकांचे सांत्वन करा आिण एकमेकांची उभारणी
करा; हे तुम्ही करतही आहात.

िनरिनराळिनरिनराळेे सद्बोधसद्बोध वव पत्राचीपत्राची समाप्तीसमाप्ती

12आिण बधंंूनो, आम्ही तुम्हास िवनतंी करतो की, जे तुमच्यांत
पिरश्रम करतात, जे प्रभूमध्ये तुमच्यांवर आहेत आिण तुम्हास बोध
करतात त्यांच्याकडे लक्ष द्या; 13आिण त्यांना त्यांच्या कामावरून
प्रीतीने फार थोर माना आिण एकमेकांशी शांतीने रहा.

14आता बधंंूनो, आम्ही तुम्हास बोध करतो की, जे अव्यवस्थीत
आहेत त्यांना तुम्ही इशारा द्या, जे अल्पधीराचे आहेत त्यांना धीर द्या,
अशक्त आहेत त्यांना आधार द्या; सवार्ंबरोबर सहनशील असा. 15आिण
तुम्ही हे पाहा की, कोणी कोणाला वाईटाबद्दल वाईट असे भरून देऊ
नये; पण तुमच्यात एकमेकांसाठी व सवर्साठी जे चांगले आहे त्याच्या
सतत मागे लागा.

16सदोिदत आनदं करा. 17 िनत्य प्राथर्ना करा. 18प्रत्येक गोष्टींत
उपकार माना कारण तुमच्यासंबधी िख्रस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच
आहे. 19पिवत्र आत्म्याला िवझवू नका. 20संदेशाचा उपहास करू नका.
21सवर् गोष्टींची पारख करा. जे चांगले आहे ते मजबूत धरा.
22वाईटाच्या प्रत्येक प्रकारापासून दरू रहा.

23आिण स्वतः शांतीचा देव तुम्हास पूणर् पिवत्र करो; आिण आपला
प्रभू येशू िख्रस्त ह्याचे येणे होईल तेव्हा तुमचा आत्मा, जीव आिण शरीर
पूणर् िनदोर्ष राहो. 24तुम्हास जो बोलवत आहे तो िवश्वासू आहे; तो हे
करीलच.

25बधंंूनो, आमच्यासाठी प्राथर्ना करा.
26सवर् बधंंूना पिवत्र प्रीतीने नमस्कार सांगा.
27मी तुम्हास प्रभूची आज्ञा म्हणून सांगतो की, हे पत्र सवर् बधंंूना वाचून

दाखवा.
28आपला प्रभू येशू िख्रस्त याची कृपा तुमच्याबरोबर असो. आमेन.
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नमस्कारनमस्कार वव उपकारस्तुतीउपकारस्तुती

देव आमचा िपता व प्रभू येशू िख्रस्त ह्यांच्या ठायी असलेल्या
थेस्सलनीका शहरातील मडंळीला पौल, िसल्वान व तीमथ्य
ह्यांच्याकडूनः 2 देविपता व प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्याद्वार ेतुम्हास

कृपा व शांती असो.
3बधंूनो, आम्ही सवर्दा तुम्हािवषयी देवाची उपकारस्तुती केली पािहजे

आिण हे योग्यच आहे कारण तुमचा िवश्वास अितशय वाढत आहे आिण
तुम्हा सवार्ंमधील प्रत्येकांची एकमेकांवरील प्रीती िवपुल होत आहे;
4ह्यावरून तुमच्या सवर् छळांत व तुम्ही जी सहनशीलता व जो िवश्वास
दाखिवता त्याबद्दल देवाच्या मडंळ्यांतून आम्ही स्वतः तुमचा अिभमान
बाळगतो. 5 ते देवाच्या योग्य न्यायाचे प्रमाण आहे; तो न्याय हा की,
ज्यासाठी तुम्ही दःुख सोशीत आहात त्या देवाच्या राज्याला तुम्ही योग्य
ठरले जावे. 6तुम्हावर संकट आणणाऱ्या लोकांची संकटाने परतफेड
करणे आिण संकट सोसणाऱ्या तुम्हास आम्हाबरोबर िवश्रांती देणे, हे
देवाच्या दृष्टीने न्याय्य आहे, 7 म्हणून प्रभू येशू प्रकट होण्याच्या समयी ते
होईल; तो आपल्या सामथ्यर्वान देवदतूांसह स्वगार्तून अिग्नज्वालेसिहत
प्रकट होईल. 8 तेव्हा जे देवाला ओळखत नाहीत व आपल्या प्रभू येशूची
सुवातार् मानीत नाहीत त्यांचा तो सूड उगवील. 9 तेव्हा त्यांना प्रभूच्या
समोरून व त्याच्या सामथ्यार्च्या गौरवापासून दरू करण्यांत येऊन
सवर्काळचा नाश ही िशक्षा त्यांना िमळेल. 10आपल्या पिवत्रजनांच्या
ठायी गौरव िमळावे म्हणून आिण त्यािदवशी पिवत्रजनांच्या ठायी
आश्चयर्पात्र व्हावे म्हणून तो येईल कारण आम्ही िदलेल्या साक्षीवर तुम्ही
िवश्वास ठेवला आहे. 11याकिरता तर आम्ही तुम्हासाठी सवर्दा अशी
प्राथर्ना करतो की, आपल्या देवाने तुम्हास झालेल्या या पाचारणास
योग्य असे मानावे आिण चांगुलपणाचा प्रत्येक मनोदय व िवश्वासाचे कायर्
सामथ्यार्ने पूणर् करावे; 12ह्यासाठी की, आपला देव व प्रभू येशू िख्रस्त
ह्यांच्या कृपेने आपला प्रभू येशू ह्याच्या नावाला तुमच्या ठायी व तुम्हास
त्याच्याठायी, गौरव िमळावे.

प्रभूप्रभ ूययेेशूच्याशूच्या पुनरागमनासपुनरागमनासंबंबंधंीधी असलअसलेेल्याल्या चुकीच्याचुकीच्या कल्पनाकल्पना

बधंूनो, आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताचे येणे व त्याच्याजवळ
आपले एकत्र होणे ह्यासंबधंाने आम्ही तुम्हास अशी िवनतंी
करतो की, 2तुम्ही एकदम दचकून भांबावून जाऊ नका व

घाबरू नका; प्रभूचा िदवस येऊन ठेपला आहे असे सांगणाऱ्या आत्म्याने
िंकवा जणू काय आम्हाकडून आलेल्या वचनाने अथवा पत्राने घाबरू
नका; 3कोणत्याही प्रकार ेकोणाकडून फसू नका; कारण त्या िदवसाच्या
अगोदर िवश्वासाचा त्याग होऊन तो अनीितमान पुरूष, नाशाचा पुत्र
प्रकट होईल; 4तो नाशाचा पुत्र, िवरोधी व ज्याला देव िंकवा उपासनीय
म्हणून म्हणतात त्या सवार्पेक्षा स्वतःला उंच करणारा, म्हणजे मी देव
आहे, असे स्वतःचे प्रदशर्न करीत देवाच्या भवनात बसणारा असा आहे.

5मी तुमच्याबरोबर असतांना हे तुम्हास सांगत असे याची तुम्हास
आठवण नाही काय? 6 त्याने नेमलेल्या समयीच प्रकट व्हावे, अन्य वेळी
होऊ नये, म्हणून जे आता प्रितबधं करीत आहे ते तुम्हास ठाऊक आहे.
7कारण अनीतीचे रहस्य आताच आपले कायर् चालवीत आहे, परतंु जो
आता अडथळा करीत आहे तो मधून काढला जाईपयर्ंत अडथळा करीत
राहील; 8मग तो अनीितमान पुरूष प्रकट होईल, त्यास प्रभू येशू
आपल्या मुखातील श्वासाने मारून टािकल आिण तो येताच आपल्या
दशर्नाने त्यास नष्ट करील; 9सतैानाच्या कृतीमुळे त्याचे येणे होईल; तो
सवर् प्रकार ेखोटे सामथ्यर्, तशीच िचन्हे व अद्भतेू करीत येईल 10ज्यांचा

नाश होत चालला आहे त्यांनी आपले तारण साधावे म्हणून
सत्यािवषयीची प्रीती धरली नाही; त्यामुळे त्याच्यांसाठी सतैानाच्या
कृतीप्रमाणे सवर् प्रकारची खोटी महत्कृत्ये, िचन्हे, अद्भतेू आिण
सवर्प्रकारचे अनीितजनक कपट ह्यांनी यकु्त असे त्या अनीितमानाचे येणे
होईल. 11 त्यांनी असत्यावर िवश्वास ठेवावा म्हणून देव त्यांच्याठायी
भ्रांतीचे कायर् चालेल असे करतो; 12ज्यांनी सत्यावर िवश्वास ठेवला
नाही, तर अनीतीत संतोष मानला त्या सवार्ंचा न्यायिनवाडा व्हावा
म्हणून असे होईल.

आणखीआणखी उपकारस्तुतीउपकारस्तुती वव प्राथप्राथर्र्नाना
13प्रभूच्या िप्रयजनांनो, तुम्हािवषयी आम्ही देवाची उपकारस्तुती

नेहमी केली पािहजे कारण पिवत्र आत्म्याच्याद्वार ेहोणाऱ्या पिवत्रीकरणात
व सत्यावरच्या िवश्वासात देवाने तुम्हास प्रथमफळ म्हणून तारणासाठी
िनवडले आहे; 14 त्यामध्ये त्याने तुम्हास आमच्या सुवातेर्च्या द्वारे
आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताचे गौरव प्राप्त करून घेण्यासाठी पाचारण केले
आहे.

15तर मग बधंूनो, िस्थर राहा आिण तोंडी िंकवा आमच्या पत्राद्वार ेजे
संप्रदाय तुम्हास िशकिवले ते बळकट धरून राहा. 16आपला प्रभू येशू
िख्रस्त हा आिण ज्याने आपल्यावर प्रीती करून सवर्कालचे सांत्वन व
चांगली आशा कृपेने िदली तो देव आपला िपता, 17तुमच्या मनाचे
सांत्वन करो आिण प्रत्येक चांगल्या कृतीत व गोष्टीत तुम्हास िस्थर करो.

शशेेवटचावटचा सदबोधसदबोध वव पत्राचीपत्राची समाप्तीसमाप्ती

शेवटी बधंूनो, आता इतकेच सांगणे आहे की, आम्हासाठी
प्राथर्ना करीत जा की, जशी तुमच्यामध्ये झाली त्याप्रमाणे
प्रभूच्या वचनाची लवकर प्रगती व्हावी व त्याचे गौरव व्हावे;

2आिण हेकेखोर व दषु्ट मनुष्यांपासून आमचे संरक्षण व्हावे; कारण
सवार्च्या ठायी िवश्वास आहे असे नाही.

3परतंू प्रभू िवश्वसनीय आहे, तो तुम्हास िस्थर करील व त्या
दषु्टापासून राखील. 4तुम्हािवषयी प्रभूमध्ये आमचा असा िवश्वास आहे
की, आम्ही तुम्हास जे सांगतो ते तुम्ही करीत असता व पुढेही करीत
जाल. 5प्रभूही तुमची मने देवावरच्या प्रीतीकडे व िख्रस्ताच्या
सहनशीलतेकडे लावो.

6बधंूनो, आम्ही आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताच्या नावाने तुम्हास आज्ञा
करतो की, अव्यविस्थतपणे वागणाऱ्या व चालणाऱ्या संप्रदायाप्रमाणे
प्रत्येक बधंुपासून तुम्ही दरू व्हावे. 7आमचे अनुकरण कोणत्या रीतीने
केले पािहजे हे तुम्हा स्वतःला ठाऊक आहे; कारण आम्ही तुम्हामध्ये
असताना अव्यविस्थतपणे वागलो नाही; 8आिण आम्ही कोणाचे अन्न
फुकट खाल्ले नाही; परतंु तुम्हापकैी कोणावरही भार घालू नये म्हणून
आम्ही रात्रंिदवस श्रम व कष्ट करून काम केले. 9तसा आम्हास
अिधकार नाही असे नाही, पण आमचे अनुकरण करण्यासाठी आम्ही
तुम्हास उदाहरण घालू द्यावे म्हणून असे केले. 10कारण आम्ही
तुमच्याबरोबर होतो तेव्हा देखील आम्ही तुम्हास अशी आज्ञा केली होती
की, कोणाला काम करण्याची इच्छा नसेल तर त्याने खाऊही नये.
11तरी तुमच्यामध्ये िकत्येक अव्यविस्थतपणाने वागणार ेअसून ते
काहीएक काम न करता लुडबुड करतात, असे आम्ही ऐकतो. 12अशा
लोकांस आम्ही प्रभू येशू िख्रस्ताच्या नावाने आज्ञा व उत्तेजन देतो की,
त्यांनी स्वस्थपणे काम करून स्वतःचेच अन्न खावे.

13तुम्ही तर बधंंूनो, बर ेकरतांना खचू नका. 14या पत्रातील आमचे
वचन जर कोणी मानीत नसेल तर तो मनुष्य लक्षात ठेवा आिण त्यास
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लाज वाटावी म्हणून त्याची संगत धरू नका; 15तरी त्यास शत्रू समजू
नका, तर त्यास बधंू समजून त्याची कानउघडणी करा.

16शांतीचा प्रभू हा सवर्काळ सवर् प्रकार ेतुम्हास शांती देवो. प्रभू तुम्हा
सवार्ंबरोबर असो.

17मी, पौलाने, स्वहस्ते िलिहलेला नमस्कार; ही प्रत्येक पत्रांत खूण
आहे. मी अशा रीतीने िलहीत असतो. 18आपला प्रभू येशू िख्रस्त याची
कृपा तुम्हा सवार्ंबरोबर असो.
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पौलाचपौलाचेे तीमथ्यालातीमथ्याला पिहलपिहलेे पत्रपत्र

नमस्कारनमस्कार वव खोटयाखोटया िशक्षणासिशक्षणासंबंबंधंानधानेे इशाराइशारा

देव आपला तारणारा आिण िख्रस्त येशू आपली आशा यांच्या
आजे्ञने िख्रस्त येशूचा प्रेिषत पौल याजकडून: 2 िवश्वासातील
माझे खर ेमूल तीमथ्य यास आपला देव जो िपता आिण

आपला िख्रस्त येशू आमचा प्रभू याच्याकडून कृपा, दया आिण शांती
असो.

3मासेदोिनयास जातांना जशी मी तुला कळकळीने िवनतंी केली होती
तशी आताही करतो की, तू इिफसात रहावे, जेणेकरून तू िकत्येकास
िनक्षून सांगावे की, त्यांनी अन्य िशकवण िशकवू नये. 4आिण जी दवैी
व्यवस्था िवश्वासाच्याद्वार ेआहे ितच्या उपयोगी न पडणाऱ्या पण वाद मात्र
उत्पन्न करणाऱ्या कहाण्यांकडे व अनतं वंशावळ्यांकडे लक्ष देऊ नका.
तेच मी आतांही सांगतो. 5आिण या आजे्ञचे उिद्दष्ट प्रीती आहे, जी शुद्ध
अतंःकरणातून, चांगल्या िववेकभावातून व िनष्कपट िवश्वासातील
असावी. 6या गोष्टी सोडून िकत्येकजण व्यथर् बोलण्याकडे वळले आहेत.
7 त्यांना िनयमशास्त्राचे िशक्षक व्हायचे होते पण ते ज्या गोष्टीिवषयी
मोठ्या आत्मिवश्वासाने बोलतात व सांगतात त्या त्यांनाच कळत नाहीत.

8परतंु आम्हास हे माहीत आहे की, कोणी िनयमशास्त्राचा खरोखरच
यथाथर् उपयोग केल्यास ते चांगले आहे. 9आिण आपल्याला हे
ठाऊकच आहे की, िनयमशास्त्र हे नीितमान लोकांसाठी केलेले नाही तर
आज्ञाभगं करणाऱ्या आिण िवद्रोही, पापी, भिक्तहीन, अधमीर्, अशुद्ध,
विडलांना ठार मारणार ेव आईला ठार मारणार,े मनुष्यघातक
10जारकमीर्, समलैंगीक, मनुष्यांचा व्यापार करणार,े खोटारडे, खोटी
शपथ वाहणार ेयांच्यासाठी आहे आिण शुद्ध िशकवणीिवरुद्ध जर काही
दसुर ेअसेल तर त्यासाठीही आहे. 11गौरवी सुवातार् जी धन्यवािदत
देवाकडून येते आिण जी माझ्यावर सोपवली आहे, ितला हे अनुसरून
आहे.

िख्रस्तकिख्रस्तकृृपपेेबद्दलबद्दल पौलानपौलानेे दाखवलदाखवलेेलीली ककृृतज्ञतातज्ञता

12ज्याने मला शक्ती िदली त्या िख्रस्त येशू आपल्या प्रभूचे मी उपकार
मानतो कारण त्याने मला िवश्वासू मानून सेवेत ठेवले आहे. 13जरी मी
पूवीर् देविंनदा करणारा, छळणारा आिण िंहसक होतो पण मी ते अजाणता
व अिवश्वासाने केले म्हणून माझ्यावर दया झाली. 14परतंु िवश्वास आिण
प्रीती जी िख्रस्त येशूमध्ये सापडते ती आपल्या प्रभूच्या कृपेने ओसंडून
वािहली. 15ही गोष्ट िवश्वसनीय व पूणर् अगंीकार करण्यास योग्य आहे की,
िख्रस्त येशू पापी लोकांस तारावयला जगात आला आिण त्या पापी
लोकांपकैी मी मुख्य पापी आहे. 16परतंु केवळ याच हेतूने माझ्यावर दया
दाखिवण्यात आली की माझ्यासारख्या अत्यतं वाईट पाप्यावर िख्रस्त
येशूने सहनशीलता दाखवली त्या उदाहरणावरून, पुढील काळात जे
त्याजवर िवश्वास ठेवतील त्यांना सवर्काळचे जीवन िमळावे.

17आता सवर्काळचा राजा जो अिवनाशी व अदृश्य आहे अशा एकाच
देवाला सन्मान आिण गौरव सदासवर्काळासाठी असो. आमेन.

18तीमथ्या, माझ्या मुला, मी तुला तुझ्यािवषयी पूवीर्च सांगण्यात
आलेल्या संदेशानुसार ही आज्ञा सोपवत आहे. यासाठी की तू
त्यांच्याद्वार ेचांगली लढाई करावी. 19आिण िवश्वास व चांगला
िववेकभाव धर. िकत्येकांनी हा झुगारून िदल्यामुळे त्यांचे िवश्वासरुपी
तारू फुटले. 20 त्यामध्ये हूमनाय आिण आलेक्सांद्र आहेत त्यांना मी
सतैानाच्या स्वाधीन केले आहे यासाठी की, िंनदा न करण्यास िशकावे.

सावसावर्र्जिनकजिनक उपासनउपासनेेबाबतबाबत सूचनासूचना

तर सवार्ंत प्रथम मी हा बोध करतो की, मागण्या, प्राथर्ना,
िवनतं्या व आभारप्रदशर्न सवर् लोकांसाठी कराव्या. 2आिण
िवशेषतः राजांकरता आिण जे मोठे अिधकारी आहेत त्या

सवार्ंकरीता प्राथर्ना करा, यासाठी की आपण पूणर् सुभक्तीत व
गभंीरपणात शांतीचे व िस्थरपणाचे असे जीवन जगावे. 3कारण हे
आपल्या तारणाऱ्या देवाच्या दृष्टीने चांगले व स्वीकार करण्यास योग्य
आहे, 4 त्याची इच्छा आहे की सवर् लोकांचे तारण व्हावे आिण त्यांनी
खरपेणाच्या पूणर् ज्ञानास पोहचावे. 5कारण एकच देव आहे आिण देव व
मनुष्य यांच्यामध्ये िख्रस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. 6 त्याने
सवार्ंच्या खडंणीकिरता स्वतःला िदले. यािवषयीची साक्ष योग्यवेळी देणे
आहे. 7आिण या साक्षीचा प्रसार करण्यासाठी मला घोषणा करणारा
आिण प्रेिषत मी खर ेसांगतो; खोटे सांगत नाही, असा परराष्ट्र ीय
लोकांमध्ये िवश्वास आिण सत्याचा िशक्षक म्हणून नेमलेला आहे.

8 म्हणून माझी अशी इच्छा आहे की सवर् िठकाणी पुरुषांनी राग व
भांडण सोडून पिवत्र हात वर करून प्राथर्ना करावी. 9 त्याचप्रमाणे, माझी
अशी इच्छा आहे की, िस्त्रयांनी स्वतःला केस गंुफणे, सोने िंकवा मोती
िंकवा महाग कपडे यांनी नव्हे तर सभ्य वेशाने िवनयाने व मयार्देने
सुशोिभत करावे. 10तसेच देवासाठी समिर्पत जीवन जगणाऱ्या िस्त्रयांना
जसे शोभते, तसे स्वतःला चांगल्या कृत्यांनी सुशोिभत करावे. 11स्त्रीने
शांतपणे व पूणर् अधीनतेने िशकावे. 12मी स्त्रीला िशकिवण्याची परवानगी
देत नाही िंकवा पुरुषावर अिधकार गाजवण्यास परवानगी देत नाही.
त्याऐवजी ितने शांत रहावे. 13कारण प्रथम आदाम िनमार्ण करण्यात
आला त्यानतंर हव्वा. 14आिण आदाम फसवला गेला नाही तर स्त्री
फसवली गेली आिण ती पापात पडली. 15तथािप मुलांना जन्म
देण्याच्या वेळेस ितचे रक्षण होईल, ती मयार्देने िवश्वास, प्रीती व पिवत्रपण
यांमध्ये रािहल्यास हे होईल.

िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीचडळीचेे कामदारकामदार

हे वचन िवश्वसनीय आहेः जर कोणी अध्यक्ष सवार्ंगीण
काळजीवाहक होण्याची इच्छा धरतो तर तो चांगल्या कामाची
इच्छा धरतो. 2तर अध्यक्ष हा िनदोर्ष, एका पत्नीचा पती,

िमताचारी, सावधान, मयार्दशील, पाहुणचार करणारा, िशकवण्यात
िनपुण, असा असावा. 3तो मद्य िपणारा िंकवा मारका (िंकवा घाणेरड्या
लाभाची आवड धरणारा) नसावा तर तो सौम्य, न भांडणारा, पशैाचा
लोभ न धरणारा. 4आपल्या स्वतःच्या घरावर चांगल्या प्रकारचा
अिधकार चालवणारा, पूणर् गभंीरपणे आपल्या मुलांना स्वाधीन राखणारा
असा तो असावा. 5जर एखाद्याला स्वतःच्या कुटंुबाची देखभाल करता
येत नसेल तर तो देवाच्या मडंळीची काळजी कशी घेईल? 6तो या
कायार्त नविशका नसावा म्हणजे तो गवार्ने फुगून सतैानाच्या दडंात पडू
नये. 7 त्याचे बाहेरच्या लोकांमध्ये चांगले नाव असावे. यासाठी की
त्याच्यावर टीका होऊ नये व त्याने सतैानाच्या जाळ्यात सापडू नये.

8 त्याचप्रमाणे सेवकही प्रितिष्ठत असावेत, ते दतुोंडी िंकवा मद्यपान
करणार ेनसावेत आिण अनीितने पसेै िमळवून श्रीमतं होण्याची त्यांना
आवड नसावी. 9 देवाने जे आम्हास प्रकट केले आहे ते आमच्या
िवश्वासाचे सखोल सत्य त्यांनी शुद्ध िववेकाने धरून ठेवावे.
10वडीलांप्रमाणे यांचीसुद्धा प्रथम परीक्षा व्हावी, मग िनदोर्ष ठरल्यास,
त्यांनी सेवकपण करावे. 11 त्याचप्रमाणे, िस्त्रयांनीही गभंीर असावे, त्या
चहाडखोर नसाव्यात. तर सभ्य व प्रत्येक बाबतीत िवश्वसनीय
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असाव्यात. 12प्रत्येक सेवक एका पत्नीचा पती असावा आिण त्यांनी
त्यांच्या मुलांची व कुटंुबाची चांगल्या प्रकार ेकाळजी घ्यावी. 13कारण
ज्यांनी सेवकपण चांगले केले, ते आपणास चांगली पदवी आिण िख्रस्त
येशूवरील िवश्वासांत फार धयैर् िमळवतात.

14मी तुझ्याकडे लवकरच येण्याची आशा धरून असलो तरी मी तुला
या गोष्टी िलिहल्या आहे. 15तरी मला उशीर लागल्यास, देवाचे घर
म्हणजे िजवंत देवाची मडंळी जी सत्याचा खांब व पाया आहे, त्या
देवाच्या घरात तुला कसे वागले पािहजे, हे तुला समजावे.

16सुभक्तीचे रहस्य िनिर्ववाद मोठे आहे
तो देहात प्रकट झाला,
आत्म्याने तो नीितमान ठरवला गेला,
तो देवदतूांच्या दृष्टीस पडला,
राष्ट्र ांमध्ये गाजवला गेला,
जगात त्याच्यावर िवश्वास ठेवण्यात आला,
तो गौरवात वर घेतला गेला.

खोटखोटेे िशक्षणिशक्षण ददेेणाऱ्यािवषयीणाऱ्यािवषयी

देवाचा आत्मा स्पष्ट म्हणतो की, नतंरच्या काळात काहीजण
िवश्वास सोडतील, ते भिवष्य सांगणार ेआत्मे, जे फसिवणारे
आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देतील, 2ज्या मनुष्यांची

सद्सदिववेकबुद्धी तर डाग िदल्यासारखीच आहे आिण भूतापासून
येणाऱ्या िशक्षणाकडे आिण ढोंगी फसवीणाऱ्यांकडे लक्ष देतील. 3 ते
लोकांस लग्न करण्यास मना करतील व जे अन्न िवश्वास ठेवणाऱ्यांनी व
खरपेण जाणणाऱ्यांनी उपकारस्तुती करून स्वीकारावी म्हणून देवाने
अिस्तत्वांत आणली ती वज्यर् करावी असे सांगतील. 4तर देवाने
अिस्तत्वात आणलेली प्रत्येक वस्तू चांगली आहे आिण उपकारस्तुती
करून घेतले असता काहीही वज्यर् नाही. 5कारण प्रत्येक वेळी ती
देवाच्या शब्दाने आिण प्राथर्नेने पिवत्र केली जाते.

6जर तू या गोष्टी िख्रस्ती बधंूना िशकिवल्या, तर तू जो सत्यात व
िवश्वासात वाढलास व चांगल्या िशक्षणाला अनुसरलास तो तू िख्रस्त
येशूचा चांगला सेवक होशील. 7परतंु वृद्ध िस्त्रयांच्या आवडत्या
अमगंळपणाच्या कथांचा स्वीकार करू नकोस, तू स्वतःला देवाच्या
सुभक्तीिवषयी तयार कर. 8कारण शरीराच्या कसरतीला अल्प महत्त्व
आहे पण देवाच्या सेवेला सवर् प्रकार ेमहत्त्व आहे कारण ते सध्याच्या
जीवनािवषयी आिण भिवष्यातील जीवनािवषयी आशीवार्दाचे अिभवचन
आहे. 9 हे वचन िवश्वसनीय आहे जे सवर्दा स्वीकारावयास योग्य आहे.
10याकिरता आम्ही श्रम व खटपट करतो कारण जो सवर् लोकांचा व
िवशेषेकरून िवश्वास ठेवणाऱ्यांचा तारणारा, त्या िजवंत देवावर आम्ही
आशा ठेवली आहे.

तीमथ्याचातीमथ्याचा खाजगीखाजगी जीवनक्रमजीवनक्रम वव िशक्षणिशक्षण

11या गोष्टी आज्ञारूपाने सांग आिण िशकव. 12कोणीही तुझे
तरुणपण तुच्छ मानू नये, तर बोलण्यात, वतर्णकुीत, प्रीतीत, (आत्म्यात)
िवश्वासात, शुद्धपणांत, िवश्वास ठेवणाऱ्यांचा आदशर् हो. 13मी येईपयर्ंत
वाचणे, बोध करणे व िशकवणे, याकडे लक्ष्य लाव. 14तुझ्यावर
वडीलवगर् हात ठेवण्याचा वेळेस संदेशाच्या द्वार ेदेण्यात आलेले असे जे
कृपादान तुझ्यामध्ये आहे, त्याकडे दलुर्क्ष करू नको. 15या सवर्
गोष्टींकडे पूणर् लक्ष दे, त्यामध्ये पूणर् गढून जा. यासाठी की तुझी प्रगती
सवर् लोकांस िदसून यावी. 16आपणाकडे व आपल्या िशक्षणाकडे लक्ष
दे. त्यामध्ये िटकून राहा कारण असे केल्याने तू स्वतःचे व जे तुझे
ऐकतात, त्यांचे चुकीच्या िशक्षणापासून बचाव करशील.

वडील मनुष्यास कठोरपणे बोलू नको, उलट िपत्याप्रमाणे
त्यास बोध कर. 2तरुणांना भावासारखे, वृद्ध िस्त्रयांना
आईसारखे, तरुण िस्त्रयांना बिहणीसारखे पूणर् शुद्ध भावाने

वागव.

िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीतीलडळीतील िवधवांचािवधवांचा परामषपरामषर्र्

3ज्या िवधवा खरोखरीच्या गरजवंत आहेत त्यांचा सन्मान कर. 4पण
जर एखाद्या िवधवेला मुले िंकवा नातवंडे असतील तर त्यांनी प्रथम

आपल्या घरच्यांशी धािर्मकतेने वागायला व आपल्या विडलांचे उपकार
फेडायला िशकावे कारण हे देवाच्या दृष्टीने चांगले आहे. 5तर जी
खरोखरी िवधवा आहे व ितची काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही ितने
देवावर आपली आशा ठेवली आहे व ती रात्रंिदवस देवाकडे प्राथर्ना व
िवनतं्या करीत राहते. 6पण जी िवधवा चनैीत राहते, ती िजवंत असता
मरण पावलेली आहे. 7 त्यांनी िनदोर्ष व्हावे म्हणून त्यांना या गोष्टी
आज्ञारूपाने लोकांस सांग 8पण जर कोणी त्याच्या स्वतःच्या
नातेवाईकासाठी आिण िवशेषतः त्याच्या कुटंुबातील जवळच्यांसाठी
तरतूद करीत नाही, तर त्याने िवश्वास नाकारलेला आहे व तो अिवश्वासू
मनुष्यापेक्षा वाईट आहे.

9जी िवधवा साठ वषार्च्या आत असून एकाच पतीची स्त्री झाली
असेल. 10जी चांगल्या कृत्यांसाठी नावाजलेली असेल म्हणजे िजने
मुलाबाळांना वाढवले असेल, िजने अनोळखी लोकांचे स्वागत केले
असेल, पिवत्रजनांचे पाय धुतले असतील, त्रासात असलेल्यांना मदत
केली असेल व सवर् चांगले काम करण्यात स्वतःला वाहून घेतले असेल,
अश्या िवधवांचा यादीत समावेश करावा. 11पण तरुण िवधवांची यादीत
नोंद करण्याचे टाळावे कारण जेव्हा त्या िख्रस्ताला सोडून अिवचारी
होतात, तेव्हा त्यांना पुन्हा लग्न करावेसे वाटते. 12आिण त्या दोषी
धरल्या जातील, कारण त्यांनी त्यांचा पिहला िवश्वास टाकून िदला.
13आणखी त्या घरोघरी िफरून आळशी बनतात व एवढेच नाही तर
वटवट्या व लुडबुड्या होऊन ज्या गोष्टी बोलू नयेत, त्या गोष्टी बोलतात.
14यासाठी माझी अशी इच्छा आहे की, तरुण िवधवा िस्त्रयांनी लग्न
करावे. मुलांचे संगोपन करावे व आपले घर चालवावे. आपल्या
िवरोधकाला आपली िंनदा करण्यास वाव िमळू देऊ नये. 15मी तर असे
म्हणतो कारण काही िवधवा सतैानामागे जाण्यासाठी वळल्यादेखील
आहेत. 16जर एखाद्या िवश्वास ठेवणाऱ्या स्त्रीच्या घरात िवधवा असतील
तर ितने त्यांची काळजी घ्यावी व मडंळीवर भार टाकू नये. यासाठी की
ज्या िवधवा खरोखरच गरजवंत आहेत त्यांना ते मदत करू शकतील.

वडीलवडील

17 जे उपदेश करण्याचे व िशकिवण्याचे काम करतात त्यांना व वडील
मडंळीची चांगली सेवा करतात त्यांना दपु्पट मान देण्याच्या िवशेष
योग्यतेचे समजावे. 18कारण शास्त्रलेखात िलिहल्याप्रमाणे, “धान्याची
मळणी करताना बलैाला मुसक्या बांधू नको” आिण “मजुराचा त्याच्या
मजुरीवर हक्क आहे.” 19दोन िंकवा तीन साक्षीदारांनी पािंठबा
िदल्यािशवाय सेवकावरील आरोप दाखल करू 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 करू नको. 22घाईने कोणावर हात ठेऊ नको आिण इतरांच्या
पापांत वाटेकरी होऊ नको. नेहमी स्वतःला शुद्ध राख.

23ह्यापुढे पाणीच पीत राहू नको, तर आपल्या पोटासाठी, म्हणजे
आपल्या वारवंार होणाऱ्या आजारामुळे, थोडासा द्राक्षारस घेत जा.

24 िकत्येक मनुष्यांची पापे उघड असून ती अगोदर
न्यायिनवाड्याकरता जातात आिण िकत्येकांची मागून जातात.
25 त्याचप्रमाणे, चांगली कामेही स्पष्ट आहेत ती सुद्धा कायमची लपवता
येत नाहीत.

दासदास

जे सवर् दास म्हणून जुवाखाली आहेत िततक्यानी आपापल्या
मालकास सवर् सन्मानास योग्य मानावे यासाठी की देवाचे नाव
आिण िशकवण यांची िंनदा होऊ नये. 2आिण ज्यांचे मालक

िवश्वास ठेवणार ेआहेत त्यांना ते बधंू आहेत म्हणून त्यांचा अपमान करू
नये तर अिधक आदराने दास्य करावे कारण ज्यांना सेवेचा लाभ होतो ते
िवश्वास ठेवणार ेव िप्रय आहेत या गोष्टी िशकवून बोध कर.
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3जर कोणी काही वेगळे िशकिवतो व िख्रस्त येशू आपला प्रभू याची
जी सुवचने आिण देवाच्या सेवेचे शुद्ध िशक्षण मान्य करीत नाही 4तर तो
गवार्ने फुगलेला आहे व त्यास काही समजत नाही. त्याऐवजी तो भांडणे
व शब्दकलह यांनी वेडािपसा झालेला आहे. या गोष्टींपासून हेवा, भांडण,
िंनदा, दषु्ट तकर्  ही होतात. 5मन िबघडलेल्या व खरपेण िवरिहत
झालेल्या भक्ती ही कमाईचे साधन आहे अशी कल्पना करणाऱ्या
मनुष्यांची सतत भांडणे होतात, त्यांच्यापासून दरू राहा. 6वास्तिवक
पाहता संतोषाने देवाची सेवा करीत असताना िमळणार ेसमाधान हा फार
मोठा लाभ आहे. 7कारण आपण जगात काहीही आणले नाही आिण
आपल्याच्याने या जगातून काहीही बाहेर घेऊन जाता येत नाही. 8जर
आपणास अन्न, वस्त्र असल्यास तेवढ्याने आपण संतुष्ट असावे. 9पण जे
श्रीमतं होऊ पाहतात ते परीके्षत आिण सापळ्यात व अित मूखर्पणाच्या
आिण हािनकारक अिभलाषांच्या आहारी जाऊन नाश पावतात.
10कारण पशैाचे प्रेम हे सवर् वाईटाचे मूळ आहे. काही लोक त्याची हाव
धरल्याने िवश्वासापासून दरू गेले आहेत त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच
पुष्कळ दःुख करून घेतले आहे.

सदबोधसदबोध

11 हे देवाच्या मनुष्या, तू या गोष्टींपासून दरू राहा. न्यायीपणा, सुभक्ती,
िवश्वास आिण प्रीती, सहनशीलता आिण लीनता यांच्या पाठीस लाग.

12 िवश्वासासंबधंी चांगले यदु्ध कर, ज्यासाठी तुला बोलावले होते. त्या
सावर्कािलक जीवनाला धरून ठेव. तू अनेक साक्षीदारांसमोर चांगली
साक्ष िदलीस, 13जो सवार्ंना जीवन देतो त्या देवासमोर आिण पतंय
िपलातासमोर ज्याने चांगली साक्ष िदली त्या िख्रस्त येशूसमोर मी तुला
आज्ञा करतो. 14आपला प्रभू येशू िख्रस्त प्रकट होईपयर्ंत िनष्कलकं
आिण िनदोर्ष रहावे म्हणून ही आज्ञा पाळ. 15जो धन्यवादीत, एकच
सावर्भौम, राजांचा राजा आिण प्रभंूचा प्रभू, 16ज्या एकालाच अमरत्व
आहे, जो अगम्य प्रकाशात राहतो ज्याला कोणा मनुष्याने पािहले नाही
आिण कोणाच्याने पाहवत नाही, तो ते त्याचे प्रकट होणे यथाकाली
दाखवील, त्यास सन्मान व सावर्कािलक सामथ्यर् आहे. आमेन. 17या
यगुातील श्रीमतंास आज्ञा कर की, गिर्वष्ठ होऊ नका. पसैा जो चंचल
आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परतंु देव जो िवपुलपणे उपभोगासाठी
सवर् पुरवतो त्यावर आशा ठेवावी. 18चांगले ते करावे, चांगल्या कृत्यात
धनवान, उदार व परोपकारी असावे. 19 जे खर ेजीवन ते बळकट
धरण्यास पुढील काळी चांगला आधार होईल असा साठा स्वतःसाठी
करावा.

20तीमथ्या, तुझ्याजवळ िवश्वासाने सांभाळावयास िदलेल्या ठेवीचे
रक्षण कर. अधमार्च्या िरकाम्या वटवटीपासून आिण चुकीने ज्याला
तथाकिथत “िवद्या” म्हणतात त्याच्याशी संबिंधत असलेल्या
परस्परिवरोधी मतांपासून दरू जा. 21ती िवद्या स्वीकारून िकत्येक
िवश्वासापासून बहकून गेले आहेत देवाची कृपा तुम्हाबरोबर असो.
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पौलाचपौलाचेे तीमथ्यालातीमथ्याला ददुसुरसरे ेपत्रपत्र

नमस्कारनमस्कार वव उपकारस्तुतीउपकारस्तुती

िख्रस्त येशूमध्ये असलेल्या जीवनािवषयीच्या अिभवचनाची
घोषणा करण्यास, देवाच्या इच्छेने िख्रस्त येशूचा प्रेिषत पौल
याजकडून, 2 िप्रय मुलगा तीमथ्य याला, देविपता आिण

िख्रस्त येशू आमचा प्रभू याच्यापासून कृपा, दया व शांती असो.
3माझ्या पूवर्जांप्रमाणे ज्या देवाची मी शुद्ध िववेकभावाने सेवा करतो,

त्या देवाचे मी उपकार मानतो आिण रात्रंिदवस माझ्या प्राथर्नेत तुझी
नेहमी आठवण करतो. 4तुझी आसवे आठवून तुला भेटण्याची उत्कंठा
धरतो ह्यासाठी की मी आनदंाने पूणर् व्हावे. 5तुझ्यातील िनष्कपट
िवश्वासाची मला आठवण होते जो पिहल्यांदा तुझी आजी लोईसमध्ये
होता आिण तुझी आई यनुीकेमध्ये होता आिण माझी खात्री आहे की
तोच िवश्वास तुझ्यामध्येही आहे.

आस्थाआस्था वव िहम्मतिहम्मत धरावीधरावी म्हणम्हणूूनन बोधबोध
6या कारणासाठी मी तुला आठवण करून देतो की, देवाचे जे

कृपादान माझे हात तुझ्यावर ठेवल्यामूळे तुझ्या ठायी आहे, ते प्रज्विलत
कर. 7कारण देवाने आम्हास िभत्रेपणाचा आत्मा िदला नाही तर
सामथ्यार्चा, प्रीतीचा व संयमनाचा आत्मा िदला आहे. 8 म्हणून आपल्या
प्रभूिवषयी साक्ष देण्यासाठी लाज धरु नको िंकवा मी जो त्याच्यासाठी
कैदी झालो त्या माझी लाज धरू नको. तर सुवातेर्साठी देवाच्या
सामथ्यार्प्रमाणे तू माझ्याबरोबर दःुखाचा वाटा घे. 9 त्याने आम्हास
तारले आिण पिवत्र पाचारण केले. आम्ही काही सत्कृत्ये केली म्हणून
नाही तर त्याच्या स्वतःच्या हेतूने व कृपेने केले. ही कृपा यगुाच्या
सुरुवातीलाच देवाने िख्रस्त येशूमध्ये आम्हास िदली होती. 10पण जी
आता आम्हास आमचा तारणारा िख्रस्त येशू याच्या प्रकट होण्याने
दाखवली गेली आहे. िख्रस्ताने मरणाचा नाश केला आिण सुवातेर्द्वारे
अिवनाशीपण व जीवन प्रकाशात आणले. 11मला त्या सुवातेर्चा
घोषणाकतार्, प्रेिषत आिण िशक्षक असे नेमले होते. 12आिण या
कारणामुळे मीसुद्धा दःुख भोगीत आहे. परतंु मी लाजत नाही कारण
ज्याच्यावर मी िवश्वास ठेवला आहे त्यास मी ओळखतो आिण माझी
खात्री पटली आहे की, तो िदवस येईपयर्ंत त्याने जे माझ्याकडे सोपवले
आहे त्याचे तो रक्षण करील. 13ज्या सुवचनांचा नमुना तू माझ्यापासून
ऐकून घेतला, तो नमुना िख्रस्त येशूतील िवश्वास व प्रीती यामध्ये बळकट
धर. 14आपणामध्ये वस्ती करणाऱ्या पिवत्र आत्म्याद्वार ेत्या चांगल्या
ठेवीचे रक्षण कर.

15आिशया प्रांतामध्ये असणाऱ्या सवार्ंनी मला सोडले आहे हे तुला
ठाऊकच आहे. त्यामध्ये फुगल व हमर्गनेस आहेत. 16अनेिसफरच्या
घरावर प्रभू दया दाखवो कारण त्याने अनेकदा माझे समाधान केले आहे
आिण माझ्या तुरंूगात असण्याची त्यास लाज वाटली नाही. 17उलट
रोम शहरामध्ये असताना त्याने माझा तपास लागेपयर्ंत झटून माझा शोध
केला. 18प्रभू करो आिण त्यास त्यािदवशी प्रभूकडून दया िमळो कारण
माझ्या इिफसात िकतीतरी प्रकार ेमाझी सेवा केली हे तुला चांगले माहीत
आहे.

िख्रस्तिख्रस्त ययेेशूचाशूचा चांगलाचांगला िशपाईिशपाई

माझ्या मुला तू िख्रस्त येशूच्या ठायी असलेल्या कृपेत बलवान
हो. 2माझ्याकडून ज्या गोष्टी तू पुष्कळ साक्षीदारांसमोर

ऐकल्यास त्या घे व इतरांना िशकिवण्यास समथर् अशा िवश्वासू लोकांस
सोपवून दे.

3 िख्रस्त येशूचा चांगला सिैनक या नात्याने माझ्याबरोबर दःुख सोस.
4सिैनकाचे काम करणारा कोणीही जीवनातील संसाराच्या कामकाजात
अडकत नाही. यासाठी की त्यास आपल्या विरष्ठ अिधकाऱ्याला संतुष्ट
करता यावे. 5जर कोणी मल्ल यदु्ध करतो, तर ते िनयमाप्रमाणे केल्या
वाचून त्यास मुकुट िमळत नाही. 6कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याने पिहल्याने
िपकाचा वाटा घेणे योग्य आहे. 7 जे मी बोलतो ते समजून घे, कारण प्रभू
तुला या सवर् गोष्टींची समज देईल.

8माझ्या सुवातेर्प्रमाणे जो मरण पावलेल्यातून उठिवलेला दािवदाच्या
वंशातला येशू िख्रस्त, याची आठवण कर. 9कारण त्या सुवातेर्मुळे मी
दःुख सहन करत आहे, येथपयर्ंत की गुन्हेगाराप्रमाणे साखळदडंानी मला
बांधण्यात आले, पण देवाचे वचन बांधले गेले नाही. 10ह्यामुळे देवाच्या
िनवडलेल्यांसाठी मी सवर्काही धीराने सोशीत आहे, म्हणजे त्यांनाही
िख्रस्त येशूद्वार ेिमळणार ेतारण व सवर्काळचे गौरव प्राप्त व्हावे.

11 हे वचन िवश्वसनीय आहे की,
जर आम्ही त्याच्यासह मरण पावलो, तर त्याच्याबरोबर िजवंतही राहू
12जर आम्ही दःुख सहन केले तर आम्ही त्याच्याबरोबर राज्यसुद्धा

करू
जर आम्ही त्यास नाकारले, तर तोसुध्दा आम्हास नाकारील
13जरी आम्ही अिवश्वासू आहोत तरी तो अजूनही िवश्वासू आहे कारण

तो स्वतःला नाकारु शकत नाही.

ददेेवालावाला नन पटलपटलेेलाला कामकरीकामकरी

14लोकांस या गोष्टीची आठवण करून देत राहा. देवासमोर त्यांना
िनक्षून ताकीद दे की, शब्दयदु्ध करू नका. असे भांडण कोणत्याही
फायद्याचे नाही. जे कोणाच्याही उपयोगी न पडता ऐकणाऱ्यांच्या नाशास
कारण होते. 15तू सत्याचे वचन योग्य रीतीने सांगणारा असा आिण जे
काम करतोस त्यामध्ये लाज वाटण्यासारखे काहीही कारण नसलेला
देवास स्वीकृत असा कामकरी होण्याचा प्रयत्न कर. 16पण
अमगंळपणाचा िरकामा वादिववाद टाळ कारण तो लोकांस देवापासून
अिधकािधक दरू नेतो. 17आिण अशाप्रकार ेवादिववाद करणाऱ्यांची
िशकवण ककर् रोगासारखी पसरते. या लोकांमध्ये हूमनाय आिण िफलेत
आहेत, 18 ते सत्यापासून दरू गेले आहेत. पुनरुत्थान होऊन गेले आहे
असे ते म्हणतात आिण िकत्येकांच्या िवश्वासाचा नाश करीतात.
19तथािप देवाने घातलेला पाया िस्थर राहीला आहे, त्यास हा िशक्का
आहे की, “प्रभू जे त्याचे आहेत त्यांना ओळखतो,” आिण “जो कोणी
प्रभूचे नाव घेतो त्याने अनीतीपासून दरू रहावे.”

20मोठ्या घरात केवळ सोन्याचांदीची भांडी असतात असे नाही तर
लाकूड व माती यापासून बनवलेलीही असतात. काही सन्मानास व
काही अवमानास नेमलेली असतात. 21 म्हणून जर कोणी त्यापासून दरू
राहून स्वतःला शुद्ध करील, तर तो पिवत्र केलेले, मालकाला उपयोगी
पडणार,े प्रत्येक चांगल्या कामास तयार केलेले असे मानाचे पात्र होईल.

22पण तरुणपणाच्या वासनांपासून दरू पळ आिण जे प्रभूला शुद्ध
अतंःकरणाने हाक मारतात व प्रभूवर िवश्वास ठेवतात, अशांच्या बरोबर,
नीितमत्त्व, िवश्वास, प्रीती आिण शांती यांच्यामागे लाग. 23परतंु
मूखर्पणाच्या व अज्ञानाच्या वादिववादापासून दरू राहा कारण तुला
माहीत आहे की, त्यामुळे भांडणे िनमार्ण होतात.

24 देवाच्या सेवकाने भांडू नये, तर सवर् लोकांशी सौम्यतेने वागावे,
तसेच िशक्षणात कुशल व सहनशील असावे. 25 जे त्यास िवरोध
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करतात, त्यांना लीनतेने िशक्षण द्यावे कदािचत त्यांनी खरपेण जाणावे
म्हणून देव त्यांना पश्चात्ताप करण्याची बुद्धी देईल. 26आिण सतैानाने
आपल्या इच्छेप्रमाणे पकडून नेलेले त्याच्या फासातून सुटून शुद्धीवर
येतील.

जवळजवळ ययेेऊनऊन ठठेेपलपलेेलीली ससंकंटकटेे

परतंु शेवटच्या काळामध्ये संकटाचा िदवस आपल्यावर येईल
हे समजून घे. 2लोक स्वाथीर्, धनलोभी, बढाईखोर, गिर्वष्ठ,
िंनदा करणारी, आई-वडीलांची आज्ञा न मानणारी, अनुपकारी,

अधािर्मक 3इतरांवर प्रीती न करणारी, क्षमा न करणारी, चहाडखोर,
असंयमी, कू्रर, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी. 4 िवश्वासघातकी,
उतावीळ, गवार्ने फुगलेली, देवावर प्रीती करण्यापेक्षा चनैीची अिधक
आवड धरणारी अशी होतील; 5 ते देवाच्या सेवेचे बाहेरचे स्वरूप चांगले
राखतील परतंु त्याचे सामथ्यर् नाकारतील. त्यांच्यापासून नेहमी दरू राहा.
6मी हे म्हणतो कारण त्यांच्यांपकैी काही घरात िशरकाव करतात व
पापाने भरलेल्या, सवर् प्रकारच्या वाईट अिभलाषांनी भरलेल्या,
कमकुवत िस्त्रयांवर ताबा िमळवतात. 7अशा िस्त्रया नेहमी िशकण्याचा
प्रयत्न करतात. पण सत्याच्या पूणर् ज्ञानापयर्ंत त्या कधीही जाऊ शकत
नाहीत. 8यान्नेस व यांब्रेस यांनी जसा मोशेला िवरोध केला तसा, ही
माणसे सत्याला िवरोध करतात. ज्यांची मने भ्रष्ट आहेत व िवश्वास
अनुसरण्यात अयशस्वी ठरलेली अशी माणसे आहेत. 9 ते पुढे अिधक
प्रगती करणार नाहीत कारण जसा त्यांचा मूखर्पणा प्रकट झाला तसा
यांचा मूखर्पणा सवार्ंना प्रकट होईल.

ससंकंटापासूनकटापासून बचावबचाव

10तरीही तू माझी िशकवण, वागणूक, जीवनातील माझे ध्येय, माझा
िवश्वास, माझा धीर, माझी प्रीती, माझी सहनशीलता, माझा झालेला
छळ, माझ्यावर आलेली संकटे, ही ओळखून आहेस, 11अतं्यिुखया,
इकुन्या आिण लुस्र या शहरांमध्ये ज्या गोष्टी माझ्याबाबतीत घडल्या, जो
भयकंर छळ मी सोसला ते माझे दःुख तुला माहीत आहे, परतंु प्रभूने या
सवर् त्रासांपासून मला सोडिवले. 12खर ेपाहता, जे जे िख्रस्त येशूमध्ये
शुद्ध जीवन जगू इिच्छतात, त्या सवार्ंचा छळ होईल. 13पण दषु्ट लोक व
भोंद ूलोक इतरांना वरचेवर फसवत राहतील आिण स्वतःही फसून
अिधक वाईटाकडे जातील. 14पण तुझ्याबाबतीत, ज्या गोष्टी तू
िशकलास व ज्यावर तुझा िवश्वास आहे त्या तू तशाच धरून राहा.
15तुला माहीत आहे की, तू आपल्या बाल्यावस्थेत असल्यापासूनच
तुला पिवत्र शास्त्राची मािहती आहे. ते िख्रस्त येशूमधील िवश्वासाच्याद्वारे
तुला शहाणे बनवण्याचे व तारणाकडे घेऊन जाण्याचे सामथ्यर् आहे.
16प्रत्येक शास्त्रलेख देवाच्या प्रेरणेने िलिहला असल्यामुळे तो
िशकवण्यास, वाईटाचा िनषेध करण्यास, चुका सुधारण्यास व योग्य
जीवन जगण्याचे मागर्दशर्न करण्यास उपयकु्त आहे. 17यासाठी की,
देवाचा मनुष्य तरबेज होऊन पूणर्पणे प्रत्येक चागलं्या कामासाठी सज्ज
व्हावा.

सुयसुयुदु्धद्ध ककेेल्यावरल्यावर िमळणारािमळणारा मुकमुकुुटट

देवासमोर आिण जो िख्रस्त येशू िजवंतांचा व मृतांचा न्याय
करील त्याच्यासमक्ष त्याच्या प्रकट होण्याला व त्याच्या
राज्याला स्मरून मी िनक्षून सांगतो की, 2वचनाची घोषणा

कर सुवेळी अवेळी तयार राहा, सवर् प्रकारच्या सहनशीलतेने व िशक्षणाने
दोष दाखीव, िनषेध कर व बोध कर. 3मी असे म्हणतो कारण अशी वेळ
येईल जेव्हा लोक चांगले िशक्षण सहन करणार नाहीत. त्याऐवजी त्यांच्या
स्वतःच्या इच्छांना पूरक असे िशक्षक ते त्यांच्यासाठी जमा करतील.
4सत्यापासून ते आपले कान दसुरीकडे वळवतील व आपले लक्ष ते
काल्पिनक कथांकडे लावतील. 5पण तू सवर् परीिस्थतीत सावधानतेने
वाग, दःुख सहन कर; सुवातेर्ची घोषणा करण्याचे काम कर; देवाने
िदलेली सेवा पूणर् कर.

6कारण आता माझे अपर्ण होत आहे व माझी या जगातून जाण्याची
वेळ आली आहे. 7मी सुयदु्ध केले आहे. मी माझी धाव संपवली आहे. मी
िवश्वास राखला आहे. 8आता पुढे माझ्यासाठी जो िनतीमत्वाचा मुकुट
ठेवला आहे, तो त्यािदवशी नीितमान न्यायाधीश प्रभू मला देईल आिण
केवळ मलाच नव्हे, तर त्याचे प्रकट होणे ज्यांना िप्रय आहे त्या सवार्ंनाही
देईल.

ससंदंदेेशश वव नमस्कारनमस्कार

9माझ्याजवळ लवकर येण्याचा प्रयत्न कर. 10कारण देमास मला
सोडून थेस्सलनीका शहरास गेला आहे कारण त्यास जगाचे सुख िप्रय
आहे. के्रस्केस गलतीया प्रांतास गेला आहे व तीत दालमतीया प्रांतास
गेला आहे. 11लूक मात्र माझ्याजवळ आहे, जेव्हा तू येशील तेव्हा
माकार्लाही तुझ्याबरोबर घेऊ नये कारण सेवेकरता तो मला उपयोगी
आहे. 12तुिखकाला मी इिफस शहरास पाठवले आहे. 13त्रोवस शहरात
कापार्च्या घरी रािहलेला माझा झगा येताना घेऊन ये. तसेच माझी
पुस्तके, िवशेषतः चमर्पत्राच्या गंुडाळ्या घेऊन ये. 14आलेक्सांद्र
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.

16पिहल्यांदा जेव्हा मला माझा बचाव करायचा होता तेव्हा मला
कोणीही साथ केली नाही. त्याऐवजी ते सवर् मला सोडून गेले. देवाकडून
हे त्यांच्यािवरुद्ध मोजले जाऊ नये. 17प्रभू माझ्या बाजूने उभा रािहला
आिण मला सामथ्यर् िदले यासाठी की, माझ्याकडून संदेशाची पूणर्
घोषणा व्हावी व सवर् परराष्ट्र ीयांनी ती ऐकावी आिण त्याने मला िंसहाच्या
मुखातून सोडवले. 18प्रभू मला प्रत्येक वाईट कामापासून सोडवील व
आपल्या स्वगीर्य राज्यात घेण्यासाठी तारील. त्यास सदासवर्काळपयर्ंत
गौरव असो. आमेन.

19 िप्रस्कीला, अिक्वला आिण अनेिसफरच्या घरातील लोकांस
सलाम सांग. 20 एरास्त किंरथ शहरात रािहला. त्रिफमाला मी िमलेता
शहरात सोडले कारण तो आजारी होता.

21तू िहवाळ्यापूवीर् येण्याचा अिधक प्रयत्न कर. यबुुल, पुदेस, लीन व
क्लौिदया व इतर सवर् बधंू तुला सलाम सांगतात.

22प्रभू तुझ्या आत्म्यासोबत असो. देवाची कृपा तुम्हा सवार्ंबरोबर
असो.

पौलाचे तीमथ्याला दसुर ेपत्र 2:26 613 पौलाचे तीमथ्याला दसुर ेपत्र 4:22
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देवाच्या िनवडलेल्यांच्या िवश्वासासाठी आिण सुभक्तीनुसार
असलेल्या सत्याच्या पूणर् ज्ञानासाठी नेमलेला येशू िख्रस्ताचा
प्रेिषत आिण देवाचा दास पौल, ह्याच्याकडूनः 2 जे सवर्काळचे

जीवन ज्याला असत्य बोलवत नाही त्या देवाने यगुाच्या काळापूवीर् देऊ
केले, 3 त्या जीवनाची आशा बाळगणाऱ्या, देवाच्या िनवडलेल्या
लोकांच्या िवश्वासासाठी आिण सुभक्तीदायक सत्याच्या ज्ञानासाठी,
त्यािवषयीचे वचन त्याच आपल्या तारणाऱ्या देवाच्या आजे्ञने मला
सोपवलेल्या घोषणेत यथाकाळी त्याने प्रकट केले. 4आपल्या सामाईक
असलेल्या िवश्वासाप्रमाणे माझे खर ेलेकरू तीत यास; देविपत्यापासून व
आपला तारणारा प्रभू येशू िख्रस्त याच्यापासून कृपा, दया व शांती असो.

वडीलांचीवडीलांची ननेेमणमणुकुक
5मी तुला के्रत बेटावर ह्यासाठी ठेवून आलो की, तू पूणर् न झालेल्या

गोष्टींची व्यवस्था करावी आिण मी तुला आज्ञा केल्याप्रमाणे तू प्रत्येक
नगरांत वडील नेमावे. 6ज्याला नेमावयाचे तो िनदोर्ष असावा, एका
स्त्रीचा पती असावा, त्याची मुले िवश्वास ठेवणारी असून त्यांच्यावर
बेतालपणा केल्याचा आरोप आलेला नसून ती अनावर नसावी.
7अध्यक्ष हा देवाचा कारभारी आहे म्हणून तो िनदोर्ष असावा, तो
स्वच्छंदी, रागीट, मद्यपी, मारका अनीतीने पसेै िमळिवणारा नसावा;
8तर अितिथिप्रय, चांगुलपणाची आवड धरणारा; मयार्दशील, नीितमान,
पिवत्र, संयमी, 9आिण िदलेल्या िशक्षणाप्रमाणे जे िवश्वसनीय वचन
त्यास धरुन राहणारा असा असावा; यासाठी की त्याने सुिशक्षणाने बोध
करावयास व उलट बोलणाऱ्यास कंुिठत करावयासही शिक्तमान व्हावे.

खोटखोटेे िशक्षणिशक्षण

10 हे महत्त्वाचे आहे कारण पुष्कळ लोक बडं करणार ेआहेत. जे व्यथर्
गोष्टीिवषयी बडबड करतात व लोकांस फसिवतात. मी िवशेषेकरून, जे
संुता झालेले आहेत त्यांना संबोधून बोलत आहे. 11 त्यांची तोंडे बदं
केली पािहजेत; त्यांनी िशकवू नयेत त्या गोष्टी ते अयोग्य लाभासाठी
िशकवतात आिण संपूणर् घराची उलथापालथ करतात. 12 त्यांच्यामधील
एका संदेष्ट्याने म्हणले आहे की, ‘के्रती लोक हे नेहमीच लबाड,
पशंुसारखे खतरनाक, आळशी व खादाड आहेत.’

13ही साक्ष खरी आहे. तर त्यांनी िवश्वासात िस्थर व्हावे म्हणून तू
त्यांचा िनषेध कर. 14यासाठी की, त्यांनी यहूदी कहाण्यांकडे आिण
सत्याकडून वळिवणार्या, मनुष्यांच्या आज्ञांकडे लक्ष देऊ नये.
िवश्वासात खबंीर व्हावे. 15 जे शुद्ध आहेत अशा लोकांस सवर् गोष्टी शुद्ध
आहेत पण जे िवटाळलेले आहेत आिण िवश्वास ठेवत नाहीत अशांना
काहीच शुद्ध नाही पण त्यांचे मन आिण िववेक हेही मलीन आहेत. 16 ते
लोक ‘आम्ही देवाला ओळखतो’ असे उघड सांगतात, पण ते कृतीत
त्यास नाकारतात. ते अमगंळ व अवमान करणार ेआिण कोणत्याही
चांगल्या कामात कसोटीस न उतरलेले आढळतात.

िख्रस्तिशष्यालािख्रस्तिशष्याला साजसाजेेशीशी वागणवागणूूकक

तू तर सुिशक्षणास शोभणार्या गोष्टी बोलत जा. 2 त्या अशा
की, वृद्ध पुरुषांनी संयमशील, गभंीर व समजंस व्हावे आिण
िवश्वास, प्रीती व सहनशीलता ह्यात दृढ व्हावे.

3वृद्ध िस्त्रयांनी, त्याचप्रमाणे, आपल्या आचरणात पिवत्रेस शोभणाऱ्या
असाव्या; चुगलखोर, मद्य िपणाऱ्या नसाव्या; चांगले िशक्षण देणार्या
असाव्या; 4आिण आपल्यातील तरुण िस्त्रयांना असे िशक्षण द्यावे की,
त्यांनी आपल्या पतींवर व मुलांवर प्रेम करावे. 5आिण त्यांनी समजंस,
शुद्धाचरणी, घर संभाळणार्या, ममताळू व पतीच्या अधीन राहणार्या
व्हावे; म्हणजे देवाच्या वचनाची िंनदा होणार नाही.

6आिण तसेच तरुण पुरुषांनी समजंस मनाचे व्हावे म्हणून, तू त्यांना
बोध कर.

7तू सवर् गोष्टींत चांगल्या कामांचे उदाहरण असे स्वतःला दाखव;
तुझ्या िशक्षणात िनमर्ळपणा, गभंीरता, 8आिण िनरपवाद चांगली
िशकवण िदसू दे, म्हणजे तुझ्यावर िटका करणार्याला तुझ्यािवषयी
बोलण्यास काही वाईट न िमळून तो लिज्जत व्हावा.

9आिण दासांनी सवर् गोष्टींत त्यांच्या स्वामीच्या आजे्ञत रहावे, त्यांना
संतोष देणार ेव्हावे आिण उलट बोलू नये; 10 त्यांनी चोर्या करू नयेत
तर सवर् गोष्टींत चांगला िवश्वासूपणा दाखवावा; आिण आपल्या तारक
देवाच्या िशकवणीस, सवर् लोकात, त्यांनी शोभा आणावी; असा तू त्यांना
बोध कर.

िख्रस्तिख्रस्त िशष्यालािशष्याला साजसाजेेससेे हहेेततूू
11कारण, सवर् लोकांस तारणारी देवाची कृपा प्रकट झाली आहे.

12ती आपल्याला असे िशकवते की, अभक्तीचा व जगीक वासनांचा
त्याग करून, आपण या आताच्या यगुात संयमाने, नीितने व सुभक्तीने
वागले पािहजे. 13आिण आपल्या धन्य आशेची, म्हणजे आपला महान
देव व तारणारा येशू िख्रस्त ह्याच्या गौरवी आगमनाची प्रतीक्षा करावी;
14आपल्यासाठी त्याने स्वतःचे दान केले ते ह्यासाठी की, आपली सवर्
अनाचारातून सुटका करावी आिण चांगल्या कामात आवेशी असलेले
आपले स्वतःचे लोक आपणासाठी शुद्ध करावेत.

15तू या गोष्टी समजावून सांग, बोध कर आिण सवर् अिधकार पूवर्क
दोष पदरी घाल. कोणी तुझा उपहास करू नये.

िख्रस्तिशष्यालािख्रस्तिशष्याला साजसाजेेससेे वतवतर्र्नन वव त्याचात्याचा पायापाया

त्यांना असे सुचव की त्यांनी सरकारी सत्ताधीश व अिधकारी
ह्यांच्या अधीन रहावे. त्यांच्या आज्ञा पाळाव्या, प्रत्येक
चांगल्या कामाला तयार असावे. 2कोणाची िंनदा करू नये,

भांडखोर नसावे पण सहनशील होऊन सवार्ंना सवर् गोष्टींत सौम्यता
दाखवावी, अशी त्यांना आठवण दे. 3कारण आपणही अगोदर
अिवचारी, अवमान करणार ेव बहकलेले होतो; नाना वासनांचे व सुखांचे
दास होतो, कुवृत्तीत व मत्सरात होतो. आपण अमगंळ मानले गेलो व
एकमेकांचा द्वेष करणार ेहोतो; 4पण आपल्या तारक देवाची दया व
मानवजातीवरील प्रीती प्रकट झाली, 5 तेव्हा आपण केलेल्या,
नीितमत्त्वाच्या कामांमुळे नाही, पण त्याने आपल्याला त्याच्या दयेमुळे,
नव्या जन्माचे स्नान घालून पिवत्र आत्म्याच्या निविनकरणाने तारले.
6आिण आपल्या तारक येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेआपल्यावर तो आत्मा
िवपुलतेने ओतला. 7 म्हणजे आपण त्याच्या कृपेने नीितमान ठरून
सावर्कािलक जीवनाच्या आशेप्रमाणे वारीस व्हावे.

8 हे एक िवश्वसनीय वचन आहे आिण माझी इच्छा आहे की, तू या
गोष्टी िनक्षून सांगत जा. म्हणजे, ज्यांनी देवावर िवश्वास ठेवला आहे
त्यांनी चांगल्या कामात राहण्याची काळजी घ्यावी. या गोष्टी चांगल्या
असून सवर् मनुष्यांसाठी िहतकारक आहेत. 9पण मूखर्पणाचे वाद,
वंशावळी, कलह आिण िनयमशास्त्रािवषयीची भांडणे टाळीत जा कारण
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या गोष्टी िनरुपयोगी आिण व्यथर् आहेत. 10तुमच्यामध्ये फुट पडणाऱ्या
मनुष्यास एकदा व दोनदा बोध केल्यावर आपल्यापासून दरू ठेव. 11तू
जाणतोस की, असा मनुष्य बहकलेला असतो व स्वतः पाप करीत
रािहल्याने त्याच्याकडून त्याचा स्वतःचा न्याय होतो.

नमस्कारनमस्कार

12मी अतंर्माला िंकवा तुिखकला तुझ्याकडे धाडून िदल्यावर, तू
माझ्याकडे िनकापलीस शहरास िनघून येण्याचा प्रयत्न कर कारण मी

तेथे िहवाळा घालिवण्याचे ठरवले आहे. 13 जेना शास्त्री व अपुल्लो ह्यांना
काही उणे पडणार नाही अशाप्रकार ेपोहोचते कर. 14आिण आपल्या
लोकांनी आपल्या आवश्यक गरजांसाठी चांगली कामे करण्यास
िशकण्याची काळजी घ्यावी; म्हणजे ते िनष्फळ होणार नाहीत.

15माझ्याबरोबरचे सगळे तुला नमस्कार सांगतात. जे आपल्यावर
िवश्वासामुळे प्रीती करतात त्यांना माझा नमस्कार सांग. तुम्हा सवार्ंबरोबर
कृपा असो.
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पौलाचपौलाचेे िफलिफलेेमोनालामोनाला पत्रपत्र

प्रस्तावनाप्रस्तावना

पौल, िख्रस्त येशूचा बिंदवान आिण भाऊ तीमथ्य
यांच्याकडून; आमचा िप्रय आिण सोबतीचा कामकरी िफलेमोन
ह्यास, 2आिण बहीण अिफ्फया िहला व अिर्खप आमचा

सोबतीचा िशपाई यास व तुझ्या घरी जी िख्रस्ती मडंळी आहे ितला,
3 देव आपला िपता व प्रभू येशू िख्रस्त ह्यांजकडून तुम्हास कृपा व शांती
असो.

एकाएका पळपळूूनन गगेेललेेल्याल्या गुलामातफगुलामातफेर्ेर्  िवनिवनंतंीती
4मी आपल्या प्राथर्नांमध्ये सवर्दा तुझी आठवण करून, माझ्या देवाची

उपकारस्तुती करतो; 5कारण प्रभू येशूवर तुझा जो िवश्वास आहे आिण
सवर् पिवत्रजनांवर तुझी जी प्रीती आहे, त्यांिवषयी मी ऐकले आहे.
6आिण मी अशी प्राथर्ना करतो की तुम्हामध्ये असलेल्या िख्रस्त
येशूतल्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचे पूणर् ज्ञान झाल्याने तुझे िवश्वासातील
सहभागीपण कायर्कारी व्हावे. 7कारण तुझ्या प्रीतीमुळे मला फार आनदं
व सांत्वन झाले आहे कारण हे बधंू, तुझ्याकडून पिवत्र जनांची अतंःकरणे
समाधान पावली आहेत.

8याकिरता जे योग्य ते तुला आज्ञा करून सांगण्याचे जरी मला
िख्रस्ताद्वार ेपूणर् धयैर् आहे. 9तरी प्रीतीस्तव िवनतंी करून सांगणे मला
बर ेवाटते. मी वृद्ध झालेला पौल आिण आता िख्रस्त येशूसाठी बिंदवान.
10मी बधंनात असता ज्याला आध्याित्मक जन्म िदला ते माझे लेकरू
अनेिसम ह्याच्यािवषयी तुला िवनतंी करतो. 11तो पूवीर् तुला िनरुपयोगी
होता पण आता, तुला व मला दोघांनाही उपयोगी आहे. 12 म्हणून मी
त्यास म्हणजे माझ्या िजवालाच, तुझ्याकडे परत पाठवले आहे.
13सुवातेर्मुळे मी बधंनात पडलो असता तुझ्याऐवजी त्याने माझी सेवा

करावी म्हणून त्यास जवळ ठेवण्याचे माझ्या मनात होते. 14पण, तुझ्या
संमतीिशवाय काही करणे मला बर ेवाटले नाही, ह्यासाठी की, तुझा
उपकार जुलमाने झाल्यासारखा नसावा तर खशुीने केलेला असावा.

15कदािचत तो तुझ्यापासून ह्यामुळेच काही वेळ वेगळा झाला असेल
की, त्याने सवर्काळासाठी तुझे व्हावे. 16 त्याने आजपासून केवळ दासच
नव्हे तर दासापेक्षा शे्रष्ठ, म्हणजे िप्रय बधंू, असे व्हावे, मला तो िवशेष
िप्रय आहे आिण तुला तर तो देहदृष्ट्या व प्रभूच्या ठायी ह्याहून
िकतीतरी अिधक िप्रय असावा. 17 म्हणून जर तू मला आपला भागीदार
समजतोस, तर तो मीच आहे असे मानून त्याचा स्वीकार कर. 18 त्याने
तुझे काही नुकसान केले असेल िंकवा तो तुझे काही देणे लागत असेल
तर ते माझ्या िहशोबी मांड. 19मी पौल हे स्वहस्ते िलिहत आहे; मी
स्वतः त्याची फेड करीन. िशवाय तू स्वतःच माझे ऋण आहेस, पण
याचा उल्लेख मी करीत नाही. 20 हे बधंू, प्रभूच्या ठायी माझ्यावर एवढा
उपकार कर; िख्रस्ताच्या ठायी माझ्या िजवाला िवश्रांती दे.

समािप्तसमािप्त

21तू हे मान्य करशील अशा भरवशाने मी तुला िलिहले आहे; आिण
मी जाणतो की, तू माझ्या म्हणण्यापेक्षा अिधकही करशील. 22 िशवाय
माझ्यासाठी राहण्याची व्यवस्था करून ठेव कारण तुमच्या प्राथर्नांमुळे
माझे तुमच्याकडे येणे होईल अशी आशा मी करत आहे.

23 िख्रस्त येशूमध्ये माझा सहबिंदवान एपफ्रास, हा तुला नमस्कार
पाठवत आहे; 24आिण तसेच माझे सहकारी माकर् , अिरस्ताखर्, देमास व
लूक हे तुला नमस्कार सांगतात.

25आपला प्रभू येशू िख्रस्त याची कृपा तुमच्या आत्म्यासोबत असो.
आमेन.

पौलाचे िफलेमोनाला पत्र 1:2 616 पौलाचे िफलेमोनाला पत्र 1:25



1

2 3

इब्रीइब्री लोकांसलोकांस पत्रपत्र

प्रस्तावनाप्रस्तावना

देव प्राचीन काळांमध्ये आपल्या पूवर्जांशी संदेष्ट्यांच्या द्वारे
अनेक वेळेस वेगवेगळ्या मागार्ंनी बोलला, 2परतंु या शेवटच्या
िदवसात तो आपल्याशी त्याच्या पुत्राद्वार ेबोलला आहे, त्याने

पुत्राला सवर् गोष्टींचा वारस म्हणून नेमले. देवाने पुत्राकरवीच िवश्व िनमार्ण
केले. 3पुत्र हा देवाच्या गौरवाचे तेज आहे. तो देवाच्या स्वभावाचे
ततंोततं प्रितरूप असा आहे. पुत्र आपल्या सामथ्यर्शाली शब्दाने सवर्
गोष्टी राखतो. पुत्राने लोकांस त्यांच्या पापांपासून शुद्ध केले, नतंर तो
स्वगार्तील सवर्शे्रष्ठ देवाच्या उजव्या बाजूला बसला.

4तो देवदतूांपेक्षा शे्रष्ठ झाला. त्याचे नावसुद्धा जे वारशाने त्यास
िमळाले ते त्यांच्या नावापेक्षा शे्रष्ठ आहे.

ददेेवाचावाचा पुत्रपुत्र ददेेवदवदूतूांपतांपेेक्षाक्षा श्रशेे्रष्ठष्ठ
5 देवाने कोणत्याही देवदतूाला म्हणले नाही कीः

“तू माझा पुत्र आहेस;
आज मी तुझा िपता झालो आहे?”
आिण पुन्हा,

‘मी त्याचा िपता होईन,
व तो माझा पुत्र होईल?’

6आिण पुन्हा, देव जेव्हा त्याच्या पुत्राला जगामध्ये आणतो, तो
म्हणतो, “देवाचे सवर् देवदतू त्यास नमन करोत.” 7 देवदतूािवषयी देव
असे म्हणतो,
“तो त्याच्या देवदतूांना वाय ुबनवतो,
आिण त्याच्या सेवकांना तो अग्नीच्या ज्वाला बनवतो.”

8पुत्रािवषयी तर तो असे म्हणतोः
हे देवा, तुझे राजासन सदासवर्काळासाठी आहे,
आिण तुझे राज्य यगुानुयगुीचे आहे आिण “तुझा राजदडं न्यायीपणाचा
राजदडं आहे.

9नीितमत्त्व तुला नेहमी िप्रय आहे. अनीतीचा तू व्देष करतोस.
म्हणून देवाने, तुझ्या देवाने,
तुझ्या सोबत्यांपेक्षा तुला आनदंदायी तेलाचा अिभषेक केला आहे.”
10आिण हे प्रभू, सुरुवातीला तू पृथ्वीचा पाया घातलास,
आिण आकाश तुझ्या हातचे काम आहे.

11ती संपुष्टात येतील पण तू सतत राहशील
ते कापडासारखे जुने होतील.

12तू त्यांना अगंरख्यासारखे गंुडाळशील,
तू त्यांना कपड्यासारखे बदलशील,
पण तू नेहमी सारखाच राहशील,
आिण तुझी वषेर् कधीही संपणार नाहीत.

13तो कोणत्याही दतूाला असे म्हणाला नाही,
तुझ्या वऱै्याला तुझे पादासन करीपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसै.

14सवर् देवदतू देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय? आिण तारणाचा
वारसा ज्यांना िमळेल त्यांना मदत करायला ते पाठवले जातात की
नाही?

या कारणास्तव ज्या सत्यािवषयी आपण ऐकलेले आहे त्याकडे
आपण अिधक काळजीपूवर्क लक्ष िदले पािहजे. यासाठी की,
आपण त्यापासून भरकटून जाऊ नये. 2कारण िनयमशास्त्र जे

देवदतूांकरवी सांिगतले गेले ते इतके प्रभावी होते आिण जर प्रत्येक

आज्ञाभगंाच्या व प्रत्येक अवमानाच्या कृत्याला योग्य ती िशक्षा होते.
3तर आपण अशा महान तारणाकडे दलुर्क्ष केल्यास, मग आपण
िशके्षपासून कसे सुटू? या तारणाची पिहली घोषणा प्रभूने केली. ज्यांनी
प्रभूचे ऐकले त्यांच्याकडून याची खात्री पटली 4 देवानेसुद्धा िचन्हांद्वार,े
अद्भतू कृत्यांद्वार ेआिण िनरिनराळ्या चमत्कारांद्वार,े त्यांच्या साक्षीची भर
व त्याच्या इच्छेनुसार पिवत्र आत्म्याची दाने वाटून िदली. 5आम्ही ज्या
भावी जगािवषयी बोलत आहोत, त्याचे सत्ताधीश म्हणून देवाने
देवदतूांची िनवड केली नाही. 6पिवत्र शास्त्रामध्ये एका िठकाणी असे
िलिहले आहे
“मनुष्य कोण आहे की ज्याची तुला िंचता वाटते?
िंकवा मनुष्याचा पुत्र कोण आहे की ज्याचा तू िवचार करावा?
7थोड्या काळासाठी तू त्यास देवदतूांपेक्षा कमी केले
तू त्यास गौरव व सन्मान यांचा मुकुट घातला आहेस
8तू सवर्काही त्याच्या पायाखाली ठेवलेस.”
देवाने सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवले आिण कोणतीही गोष्ट

त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवायची सोडली नाही. पण आता अजूनपयर्ंत
सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवलेले आपल्या दृष्टीस पडत नाही
खर.े 9परतंु आपण येशूला पाहतो, ज्याला काही काळासाठी
देवदतूांपेक्षा िंकचीत कमी केले होते. आता आम्ही त्याला, त्याने सहन
केलेल्या मरणामुळे, गौरव व सन्मान यांचा मुकुट घातल्याचे पाहत
आहोत कारण देवाच्या कृपेमुळे येशूने सवर् मानवजातीसाठी मरण
सोसले. 10 देव, ज्याने सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या आिण ज्याच्या
गौरवासाठी सवर् गोष्टी आहेत, त्याच्या गौरवाचे भागीदार होण्यासाठी
पुष्कळ पुत्र व कन्या आणाव्यात म्हणून देवाने येशूला दःुखसहनाद्वारे
पिरपूणर् करून लोकांचा तारणारा बनिवले. 11जो लोकांस पिवत्र करतो
व ज्यांना पिवत्र करण्यात आले आहे, ते सवर् एकाच कुटंुबाचे आहेत या
कारणासाठी तो त्यांना बधंू म्हणण्यास लाजत नाही. 12तो म्हणतो,
मी तुझ्या नावाची थोरवी माझ्या बधंंूना सांगेन
मी मडंळीसमोर तुझी स्तुती गाईन.
13तो आणखी म्हणतो,
“मी माझा िवश्वास त्याच्यावर ठेवीन.”
आिण तो पुन्हा म्हणतो,
येथे मी आहे आिण माझ्याबरोबर देवाने िदलेली मुले आहेत.

14 म्हणून मुले रक्त व मांस यांची बनलेली असल्याने तोिह
त्यांच्यासारखा रक्तमांसाचा झाला, येशूने हे यासाठी केले की,
ज्याच्याकडे मरणाची सत्ता आहे, अशा सतैानाचा मरणाने नाश करावा.
15आिण जे लोक त्यांच्या सवर् आयषु्यात मरणाचे भय ठेवून त्याचे दास
असल्यासारखे जगत होते त्यांना मुक्त करावे. 16कारण खर ेपाहता, तो
देवदतूांच्या साहाय्यास नाही, तर अब्राहामाचे जे वंशज आहेत त्यांना तो
मदत करतो, 17या कारणासाठी देवाच्या सेवेतील दयाळू व िवश्वासू
असा महायाजक होण्यासाठी आिण लोकांच्या पापांसाठी प्रायिश्चत
करण्यासाठी येशूला सवर् गोष्टींमध्ये आपल्या बांधवांसारखे होणे अत्यतं
आवश्यक होते. 18कारण ज्याअथीर् येशूला स्वतः परीके्षला व
दःुखसहनाला तोंड द्यावे लागले, त्याअथीर् ज्यांना आता परीके्षला तोंड
द्यावे लागत आहे त्यांना मदत करण्यास तो समथर् आहे.

प्रभूप्रभ ूययेेशशू ूहाहा मोशमोशेेपपेेक्षाक्षा श्रशेे्रष्ठष्ठ आहआहेे

म्हणून पिवत्र बधंूनो, जे आपण स्वगीर्य पाचारणाचे भागीदार
आहोत, त्यांनी येशूिवषयी िवचार करावा. तो देवाचा प्रेिषत
आिण आमच्या िवश्वासाचा महायाजक आहे. 2 देवाच्या संपूणर्
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घराण्यात जसा मोशे देवाशी िवश्वासू होता तसा ज्या देवाने त्यास प्रेिषत
व महायाजक म्हणून नेमले त्याच्याशी तो िवश्वासू होता. 3ज्याप्रमाणे
घरापेक्षा घर बांधणाऱ्याला अिधक सन्मान असतो, त्याप्रमाणे येशू हा
मोशेपेक्षा अिधक सन्मानास पात्र गणला गेला. 4कारण प्रत्येक घर
बांधणारा कोणीतरी असतो, पण सवर्काही देवाने बांधलेले आहे.

5 देवाच्या संपूणर् घराण्यात मोशे हा सेवक म्हणून अिधक िवश्वासू
होता, देवाच्या गोष्टी पुढील काळात ज्या होणार होत्या, त्यािवषयी त्याने
लोकांस साक्ष िदली. 6परतंु ि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. आपण सतत
देवाला अनुसरले पािहजे.

7 म्हणून, पिवत्र आत्मा शास्त्रामध्ये म्हणतो, त्याप्रमाणे,
“आज, जर तुम्ही देवाची वाणी ऐकाल,
8तर आपली अतंःकरणे कठीण करू नका.
ज्याप्रमाणे इस्त्राइल लोकांनी
अरण्यामध्ये देवाची परीक्षा पाहण्यासाठी देवािवरुद्ध बडंखोरी केली,
9 जेथे तुमच्या वाडविडलांनी माझी परीक्षा पािहली व मला कसोटीस

लावले,
तेथे त्यांनी चाळीस वषेर् माझी कृत्ये पािहली.”
10 त्यामुळे मी या िपढीवर रागावलो आिण
मी म्हणालो, “या लोकांच्या अतंःकरणात नेहमी चुकीचे िवचार येतात,
या लोकांनी माझे मागर् कधीही जाणले नाहीत.”
11 म्हणून मी रागाने शपथ वाहून म्हणालो,
“हे लोक मी देऊ केलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच प्रवेश करणार
नाहीत.”

शशेेवटपयवटपयर्ंर्ंतत िवश्वासाचीिवश्वासाची आवश्यकताआवश्यकता

12बधंुजनहो, िजवंत देवाला सोडून देण्याइतके अिवश्वासाचे दषु्ट मन
तुम्हातील कोणाचेही असू नये म्हणून जपा.

13जोपयर्ंत, “आज” म्हटलेला काळ आहे तोपयर्ंत, प्रत्येक िदवशी
एकमेकांना उत्तेजन द्या, यासाठी की तुमच्यापकैी कोणाचीही पापामुळे
फसगत होऊन तुमची अतंःकरणे कठीण होऊ नयेत. 14कारण जर
आपण आपला आरभंीचा िवश्वास शेवटपयर्ंत दृढ धरला तरच आपण
िख्रस्ताचे सहभागी आहोत. 15पिवत्र शास्त्रात असे म्हणले आहे;
“आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तेव्हा इस्त्राइल लोकांनी देवािवरुद्ध बडं केले; तशी आपली अतंःकरणे
कठीण करू नका.”

16ज्यांनी देवाची वाणी ऐकली पण त्याच्यािवरुध्द बडं केले असे कोण
होते? तेच लोक नव्हते का, ज्यांना मोशेने िमसर देशातून बाहेर नेले
होते? 17आिण तो कोणावर चाळीस वषेर् रागावला होता? ते सवर् तेच
नव्हते काय, ज्यांनी पाप केले आिण ज्यांची प्रेते अरण्यात पडली होती.
18कोणािवषयी देवाने अशी शपथ वािहली की ते माझ्या िवसाव्याच्या
िठकाणी प्रवेश करणार नाहीत? ज्यांनी त्याच्या आज्ञा मोडल्या तेच
नव्हते काय? 19ह्यावरून आपण पाहतो की, ते लोक देवाच्या
िवसाव्याच्या िठकाणी त्यांच्या अिवश्वासामुळे येऊ शकले नाहीत.

म्हणून देवाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवेश करण्यासाठी
देवापासून िमळालेले अिभवचन अजूनही आहे आिण यास्तव
तुमच्यापकैी कोणीही ते चुकवू नये म्हणून काळजी घ्या.

2कारण आम्हास सुद्धा सुवातार् सांिगतली गेली आहे ज्याप्रमाणे ती
इस्राएल लोकांस सांगण्यात आली होती. परतंु जो संदेश त्यांनी ऐकला
त्यापासून त्यांना फायदा झाला नाही कारण तो संदेश त्यांनी ऐकला पण
त्यांनी िवश्वासाने स्वीकारला नाही.

3ज्या आपण िवश्वास ठेवला ते पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे त्या
िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवेश करणार आहोत. असे देवाने म्हणले आहे.
“म्हणून मी माझ्या रागाच्या भरात अशी शपथ वाहून म्हणालो,
‘ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच प्रवेश करणार नाहीत”
जगाच्या िनिर्मतीपासूनचे त्याचे काम संपलेले होते तरी तो असे
म्हणाला.

4कारण पिवत्र शास्त्रात तो सातव्या िदवसाबद्दल असे बोलला आहे
कीः
“आिण सातव्या िदवशी देवाने त्याच्या सवर् कामापासून िवश्रांती
घेतली.”

5आिण पुन्हा तो म्हणतो,
“ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीही प्रवेश करणार नाहीत.”

6ज्यांना अगोदर सुवातार् सांगण्यात आली होती त्यांचा त्यांच्या
अिवश्वासामुळे त्यामध्ये प्रवेश झाला नाही, तरी हे खर ेआहे की, काही
जणांचा त्या िवसाव्यात प्रवेश होणार आहे. 7 त्यांच्यासाठी देवाने पुन्हा
एक वेळ िनश्चीत केली असून त्यास तो “आज” हा एक असा िदवस
ठरवतो आिण अगोदर सांिगतल्याप्रमाणे इतक्या काळानतंर तो
दावीदाच्या द्वार ेअसे म्हणतो,
“आज, जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तर आपली अतंःकरणे कठीण करू नका.”

8कारण जर यहोशवा त्यांना देवाने िदलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी
घेऊन गेला, तर देव दसुऱ्या िदवसाबद्दल पुन्हा बोलला नसता. 9 म्हणून
देवाच्या लोकांसाठी अजूनही िवसाव्याचा (शब्बाथ) िदवस आहे.
10कारण 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 होईल
िततका प्रयत्न करावा. यासाठी की, कोणीही इस्राएल लोकांनी आज्ञाभगं
केल्याप्रमाणे त्यांचे अनुकरण करू नये.

12कारण देवाचे वचन सजीव, सक्रीय कोणत्याही दधुारी तरवारीपेक्षा
अिधक धारदार असून जीव, सांधे व मज्जा यांना भेदनू आरपार जाणारे
आिण मनातील िवचार व हेतू ह्यांची पारख करणार ेअसे आहे. 13आिण
कोणतीही िनिर्मत गोष्ट त्याच्यापासून लपलेली नाही आिण ज्याच्यापाशी
आम्हास सवर् गोष्टींचा िहशोब द्यावयाचा आहे, देवासमोर सवर् गोष्टी उघड
व स्पष्ट अशा आहेत.

प्रभूप्रभ ूययेेशशू ूसवसवर्र्श्रशेे्रष्ठष्ठ महायाजकमहायाजक

14 म्हणून, ज्याअथीर् आम्हास येशू देवाचा पुत्र हा महान महायाजक
लाभला आहे व जो स्वगार्त गेला आहे, असा जो िवश्वास आपण
गाजिवतो तो अखडंपणे भक्कम धरून राहू या. 15कारण आपल्याला
लाभलेला महायाजक असा नाही, जो आपल्या अशक्तपणाबद्दल
सहानुभूती दशर्वण्यास असमथर् आहे. पण आपल्याला असा याजक
लाभला आहे की, जो आमच्यासारखाच सवर् प्रकारच्या मोहाच्या
अनुभवातून गेला. तरीही तो पूणर्पणे पापिवरहीत रािहला. 16तर मग
आपण देवाच्या कृपेच्या राजासनाजवळ िनधार्राने जाऊ या. यासाठी
की, आमच्या गरजेच्या वेळी साहाय्य िमळावे म्हणून आम्हास दया व
कृपा प्राप्त व्हावी.

प्रत्येक यहूदी महायाजकाची िनवड लोकांमधून होते आिण
लोकांच्या वतीने त्यांच्या पापांसाठी यज्ञ व दाने ही दोन्ही
देवाला अपार्वी, त्या कामाकरता महायाजक नेमलेला असतो.

2 जे चुका करतात व जे अज्ञानी आहेत, त्यांच्याशी प्रत्येक मुख्य याजक
सौम्यपणे वागू शकतो कारण तो स्वतः दबुर्ल असतो. 3आिण त्या
दबुर्लपणामुळे त्याने त्याच्या पापांसाठी तसेच लोकांच्या पापांसाठी अपर्णे
केलीच पािहजेत.

4आिण कोणीही मुख्य याजकपणाचा बहुमान स्वतःच्या पुढाकाराने
घेत नसतो, तर अहरोनाला होते तसे त्यालाही देवाचे पाचारण असणे
आवश्यक असते. 5 त्याचप्रमाणे, िख्रस्ताने महायाजक होण्याचा गौरव
स्वतःहून आपणावर घेतले नाही, परतंु देव िख्रस्ताला म्हणाला,
“तू माझा पुत्र आहेस
आज मी तुला जन्म िदला आहे.”

6दसुऱ्या शास्त्रभागात तो असे म्हणतो,
“मलकीसदेकाच्या संप्रदायाप्रमाणे
तू यगुानुयगु याजक आहेस.”

7 येशूने आपल्या देहाच्या िदवसात देवाकडे मोठ्याने ओरडून आिण
रडून प्राथर्ना व िवनतं्या केल्या. जो देव त्यास मृत्यपुासून वाचवू शकत
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होता आिण देवािवषयीच्या त्याच्या सदभक्तीमुळे येशूच्या प्राथर्ना
ऐकण्यात आल्या. 8जरी तो देवाचा पुत्र होता, तरी त्याने जे दःुख
सोसले त्यापासून तो आज्ञाधारकपणा िशकला. 9आिण नतंर त्यास
पिरपूणर् केल्यावर. जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्यासाठी सावर्कािलक
तारणाकतार् तो झाला 10व मलकीसदेकाच्या संप्रदायास अनुसरून
देवाकडून तो महायाजक म्हणून िनयकु्त झाला.

खऱ्याखऱ्या िख्रस्तिशष्याच्यािख्रस्तिशष्याच्या मागार्नमागार्नेे प्रगतीप्रगती करण्याचीकरण्याची आवश्यकताआवश्यकता

11यािवषयी सांगण्यासारखे पुष्कळ आहे, पण तुम्हास ते स्पष्ट करणे
कठीण आहे कारण तुम्ही ऐकण्यात खूप मदं झाला आहात.
12आतापयर्ंत तुम्ही िशक्षक व्हायला हवे होते, तरी देवाच्या िशक्षणाचे
प्राथिमक धडे पुन्हा तुम्हास कोणीतरी िशकिवण्याची गरज आहे. तुम्हास
दधुाची गरज आहे, जड अन्नाची नाही असे तुम्ही झाला आहात.
13कारण जो कोणी अजून दधुावरच राहतो तो नीितमत्त्वाच्या वचनाशी
पोक्त नाही कारण अजून तो बाळच आहे. 14परतंु ज्यांच्या ज्ञानेिद्रयांना
विहवाटीने चांगले आिण वाईट पारख करण्याचा सराव झाला आहे अशा
प्रौढांसाठी जड अन्न आहे.

म्हणून आपण िख्रस्तािवषयीच्या प्राथिमक बाबीसंबधंी बोलत
राहण्याचे सोडून देऊ व प्रौढतेप्रत जाऊ. पुन्हा एकदा
देवावरचा िवश्वास, िनजीर्व गतजीवनाचा पश्चात्ताप,

2बािप्तस्म्यांचे, डोक्यावर हात ठेवण्याचे, मृतांचे पुनरुत्थान आिण
सावर्कािलक न्यायिनवाडा िशकवण, या मूलभूत गोष्टींचा पाया आपण
पुन्हा घालू नये. 3 देव होऊ देईल तर हे आपण करू.

4कारण ज्यांना एकदा प्रकाश िमळाला, ज्यांनी स्वगीर्य दानांचा
अनुभव घेतला आहे व जे पिवत्र आत्म्याचे भागीदार झाले आहेत,
5आिण ज्यांनी देवाच्या वचनाची व येणाऱ्या यगुाच्या सामथ्यार्ची रुची
अनुभवली आहे, 6 त्यानतंर िख्रस्तापासून जर ते दरू गेले तर त्यांना
पश्चात्तापाकडे वळवणे अशक्य आहे, कारण त्यांच्या स्वतःच्या
हािनकरता ते देवाच्या पुत्राला पुन्हा वधस्तभंावर िखळतात व लोकांच्या
अवकृपेच्या समोर त्यास आणतात. 7कारण जी जमीन वेळोवेळी
पडणाऱ्या पावसाचे पाणी िपते व ज्या लोकांकडून ितची लागवड होते
त्यांच्यासाठी धान्य उपजिवते ितला देवाकडून आशीवार्द प्राप्त होतो.
8पण जी जमीन काटे व कुसळे उपजिवते, ती िनरुपयोगी आहे व ितला
शाप िमळण्याची िभती असते; ितचा अग्नीने नाश होईल.

9 िप्रयजनहो, आम्ही या गोष्टी तुम्हास सांगत आहोत, पण खरोखर
आम्ही तुमच्याकडून अिधक चांगल्याची अपेक्षा करतो. आम्हास अशी
खात्री आहे की, ज्या तारणाचा भाग असलेल्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही
कराल. 10कारण तुम्ही केलेली पिवत्र जनांची सेवा, त्या सेवेत तुम्ही
अजूनही दाखवीत असलेले सातत्य, तुमचे काम व त्याच्या लोकांस
दानाद्वार ेव इतर मदत करण्याद्वार ेतुम्ही त्याच्या नावावर केलेली प्रीती
ही सवर् िवसरण्याइतका देव अन्यायी नाही. 11पण आमची अशी इच्छा
आहे की, तुमच्या आशेच्या पूतीर्ची पूणर् खात्री होण्याकरता तुमच्यातील
प्रत्येकाने शेवटपयर्ंत कायार्ची अशीच आवड दाखवावी. 12आम्हास असे
वाटते की, तुम्ही आळशी बनू नये. तर जे लोक िवश्वासाद्वार ेव धीराद्वारे
देवाने िदलेल्या अिभवचनाचा वारसा िमळवतात अशा लोकांचे अनुकरण
करणार ेतुम्ही व्हावे.

ददेेवाच्यावाच्या वचनांनीवचनांनी आशआशेेसस स्फस्फुुतीर्तीर् ययेेततेे
13 जेव्हा देवाने अब्राहामाला वचन िदले, तेव्हा त्याच्यापेक्षा कोणी

मोठा नसल्याने देवाने स्वतःच्याच नावाने शपथ वािहली. 14तो
म्हणाला, “मी तुला भरपूर आशीवार्द देईनच आिण मी तुझ्या वंशजांना
महान रीतीने बहुगुिणत करीनच करीन.” 15 म्हणून धीराने वाट
पािहल्यानतंर देवाने जे वचन त्यास िदले होते ते त्यास प्राप्त झाले.
16लोक, नेहमी शपथ वाहताना आपल्यापेक्षा जो मोठा असतो त्याच्या
नावाचा उपयोग करतात कारण शपथ ही िविदत केलेल्या सत्याची खात्री
पटवणे व सवर् वादाचा शेवट करणे यासाठी असते. 17आपल्या योजनेचे
कधीही न बदलणार ेस्वरूप वचनाच्या वारसदारांना कळावे अशी देवाची
इच्छा आहे. म्हणून त्याने वािहलेल्या शपथेच्या द्वार ेयाबाबत हमी िदली.
18 देवाने असे केले यासाठी की, ज्यांच्यािवषयी लबाडी करणे देवासाठी

अशक्य आहे अशा दोन न बदलणाऱ्या कृतींमुळे जे आपण आश्रयाकरता
िनघालो आहोत, त्या आपणास त्या आशेसंबधाने अिधक उत्तेजन प्राप्त
व्हावे. 19आम्हासही आशा जणू काय भक्कम, सुरिक्षत अशा
नांगरासारखी आत्म्याला आहे व ही आशा परमेश्वराच्या भवनाच्या
पडद्यामागील आतील बाजूस प्रवेश करते, 20 तेथे आमच्यापुढे धावत
येशू आमच्यासाठी आत गेलेला आहे. तो मलकीसदेकाप्रमाणे
यगुानुयगुासाठी महायाजक झाला आहे.

मलकीसदमलकीसदेकेासारखाकासारखा महायाजकमहायाजक प्रभूप्रभ ूययेेशशू ूिख्रस्तिख्रस्त

हा मलकीसदेक शालेमाचा राजा व तो सवोर्च्च देवाचा याजक
होता. अब्राहाम राजांचा पराभव करून परत येत असताना
मलकीसदेक त्यास भेटला. मलकीसदेकाने त्यास आशीवार्द

िदला. 2व अब्राहामाने आपल्या सवर्स्वाचा दहावा भाग मलकीसदेकाला
िदला. मलकीसदेकाच्या नावाचा अथर् “नीितमत्त्वाचा राजा” त्याचप्रमाणे
तो शालेमाचा राजा असल्याने त्याचा अथर् “शांतीचा राजा” असा होतो.
3मलकीसदेकाचे आईवडील िंकवा त्याचे पूवर्ज, त्याचा जन्म िंकवा
मृत्यचुी नोंद आढळत नाही. देवपुत्रा प्रमाणे तो िमळताजुळता
असल्यामुळे तो देखील अनतंकाळासाठी याजकच राहणार आहे.

4यावरुन तुम्ही ध्यानात घ्या, मलकीसदेक िकती महान पुरूष होता!
मूळ पुरूष अब्राहाम यानेसुद्धा आपल्या लुटीतील दहावा भाग त्यास
िदला. 5आिण लेवीचे वंशज जे याजक झाले त्यांनी मोशेच्या
िनयमशास्त्रातील आजे्ञप्रमाणे इस्त्राइल लोकांपासून म्हणजे अब्राहामाच्या
पोटी जन्म घेतलेल्या आपल्या बांधवापासून, िनयमशास्त्राप्रमाणे दशांश
गोळा करावा. 6मलकीसदेक लेव्यांच्या वंशजांपकैी नव्हता, पण तरीही
त्याने अब्राहामाकडून दशमांश घेतला आिण ज्याला देवाकडून
अिभवचन िमळाले होते, त्यास (अब्राहामाला) त्याने आशीवार्द िदला.
7यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा संशय नाही की, शे्रष्ठ व्यक्ती किनष्ठाला
आशीवार्द देते. 8 एका बाबतीत म्हणजे 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 करतात, प्रत्यक्षात तेही अब्राहामाद्वार ेमलकीसदेकाला
दशमांश देतात. 10कारण जेव्हा मलकीसदेक अब्राहामाला भेटला
त्यावेळी लेवी जणू त्याचा पूवर्ज अब्राहाम याच्या शरीरात बीजरुपाने
होता.

11 लेवीय वंशजांच्या याजकीय पद्धतीने लोकांस ि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. 12कारण जेव्हा याजकपण बदलते तेव्हा िनयमशास्त्रसुद्धा अवश्य
बदलते. 13कारण या सवर् गोष्टी ज्याच्याबद्दल सांिगतल्या आहेत, तो
लेवी वंशापेक्षा वेगळ्या वंशाचा आहे व त्याच्या (लेवीच्या) वंशातील
कोणीही वेदीजवळ अशा प्रकारची याजकीय सेवा केलेली नाही. 14 हे
स्पष्ट आहे की, आमचा प्रभू यहूदा वंशातील होता आिण या वंशासंबधंी
याजकपणाबद्दल मोशेने काहीही सांिगतले नाही. 15आिण जेव्हा या
दसुऱ्या प्रकारचा नवीन याजक मलकीसदेकासारखा येतो तेव्हाही गोष्ट
आणखी स्पष्ट होते. 16मानवी िनयमशास्त्राच्या हुकूमाने त्यास याजक
करण्यात आले नव्हते तर अक्षय जीवनाच्या सामथ्यार्च्या आधार ेत्यास
याजक करण्यात आले. 17कारण अशाप्रकार ेत्याच्यािवषयी शास्त्रवचन
साक्ष देते
“तू मलकीसदेकासारखा
यगुानुयगुासाठी याजक आहेस.”

18जुना िनयम बाजूला ठेवण्यात आला आहे, कारण तो दबुळा व
िनरुपयोगी होता. 19कारण िनयमशास्त्रामुळे कोणतीच गोष्ट पूणर् झाली
नाही आिण आता अिधक चांगली आशा आम्हास देण्यात आली आहे,
िजच्यामुळे आम्ही देवाजवळ येतो. 20 हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे की देवाने
येशूला मुख्य याजक करताना शपथेिशवाय केले नाही. 21 जेव्हा इतरांना
याजक करण्यात आले तेव्हा ते शपथेवाचून याजक झाले आहेत पण येशू
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जेव्हा याजक बनला, तेव्हा तो शपथेने बनला. ज्याने त्यास सांिगतले
की,
‘प्रभूने शपथ वािहली आहे आिण तो आपले मन बदलणार नाही,
तू यगुानुयगुाचा याजक आहेस.’

22याचा अथर् असा की, येशू हा अिधक चांगल्या कराराची खात्री आहे
23तसेच, इतर पुष्कळ मुख्य याजक होते. परतंु मरणामुळे िनरतंर ते
याजकपद चालवू शकले नाही. 24 त्याचे याजकपद कायमचे आहे,
कारण तो ‘यगुानुयगु’ राहतो. 25 म्हणून, जे त्याच्याद्वार ेदेवाकडे येतात
त्यांना तो अनतंकाळासाठी तारण्यास समथर् आहे कारण त्यांच्यासाठी
मध्यस्थी करण्यास तो सदवै िजवंत आहे.

26 म्हणून अगदी असाच महायाजक आपल्याला असणे योग्य होते. तो
पिवत्र, िनष्कपट आिण िनष्कलकं आहे; दोषिवरिहत आिण शुद्ध आहे, तो
पाप्यांपासून वेगळा केलेला आहे. त्यास आकाशाहूनही उंच केलेले आहे.
27 जे मुख्य याजक पिहल्यांदा त्यांच्या स्वतःच्या पापांसाठी व मग
लोकांच्या पापांसाठी जसे अपर्ण करतात तसे त्यास करण्याची गरज
नाही. त्याने जेव्हा स्वतःला अपर्ण केले त्याचवेळी एकदाच व कायमचेच
अपर्ण केले आहे. 28कारण िनयमशास्त्र मानवी दबुर्लता असलेल्या
मनुष्याची मुख्य याजक म्हणून नेमणूक करते. पण िनयमशास्त्रानतंर
शपथेचे वचन “यगुानुयगु” देण्यात आल्यामुळे देवाचा पुत्र हा
अनतंकाळासाठी पिरपूणर् असा मुख्य याजक झाला.

यहयहूूद्यांच्याद्यांच्या याजकपणाहयाजकपणाहूूनन प्रभूप्रभ ूययेेशूचशूचेे याजकपणयाजकपण श्रशेे्रष्ठष्ठ

आम्ही जे सांगत आहोत त्याचा मुद्दा असा आहे की, जो
स्वगार्मध्ये देवाच्या राजासनाच्या उजव्या बाजूस बसलेला
असा महायाजक आम्हास लाभलेला आहे, 2तो

पिवत्रस्थानाचा व कोणतेही मानविनिर्मत नव्हे, तर प्रभू परमेश्वराने
बनवलेल्या खऱ्या सभामडंपाचा सेवक आहे.

3प्रत्येक महायाजकाची नेमणूक दाने व अपर्णे सादर करण्यासाठी
झालेली असते, म्हणून ह्याच्याजवळही अिर्पण्यास काहीतरी असणे
जरुरीचे होते. 4जर िख्रस्त पृथ्वीवर असता तर तो याजकदेखील झाला
नसता कारण येथे अगोदरचे िनयमशास्त्राप्रमाणे दानांचे अपर्ण करणारे
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 दाखवला त्या सूचनेनुसार प्रत्येक गोष्ट कर.” 6परतंु आता
ज्या कराराचा मध्यस्थ िख्रस्त आहे तो अिधक चांगल्या अिभवचनांनी
स्थािपत असल्यामुळे, जेवढ्या प्रमाणात तो अिधक चांगला आहे,
तेवढ्या प्रमाणात अिधक शे्रष्ठ सेवा त्यास िमळाली आहे. 7जर पूवीर्चा
करार िनदोर्ष असता तर त्याच्या जागी दसुऱ्या करार शोधण्याची गरज
नव्हती.

8परतंु देवाला लोकांमध्ये दोष आढळला. तो म्हणाला,
परमेश्वर असे म्हणतो, ‘पाहा, असे िदवस येत आहेत,
जेव्हा मी इस्राएलाचे घराणे व यहूदाचे घराणे ह्यांच्याबरोबर नवा करार
करीन.

9ज्याप्रमाणे मी त्यांच्या पूवर्जांशी केला तशा प्रकारचा हा करार
असणार नाही.
त्यािदवशी मी त्यांच्या हाताला धरून िमसर देशातून बाहेर आणले,
ते माझ्याशी केलेल्या कराराशी िवश्वासू रािहले नाही, त्यामुळे
मी त्यांच्याकडे दलुर्क्ष केले,’ असे प्रभू म्हणतो.
10 त्या िदवसानतंर मी इस्राएल लोकांबरोबर असा करार करीन; तो हा
मी माझे िनयम त्यांच्या अतंःकरणात घालीन,
त्यांच्या हृदयांवर ते िलहीन,
मी त्यांचा देव होईन,
ते माझे लोक होतील.
11तुमच्या परमेश्वरास ओळखा असे एखाद्या मनुष्याने आपल्या

शेजाऱ्याला
अथवा आपल्या बधंूला सांगण्याची गरज पडणार नाही,
कारण त्यांच्यातील किनष्टांपासून विरष्टांपयर्ंत
सवर्जण मला ओळखतील.

12कारण मी त्यांच्या अनीतीच्या कृत्यांिवषयी दयाशील होईन.
आिण त्यांची पापे मी ह्यापुढे आठवणारच नाही.

13या कराराला नवीन करार म्हणले म्हणून त्याने पिहला करार जुना
ठरवला. जे जुने व जीणर् होत आहे, नाहीसे होण्याच्या बेतात आले आहे.

जुनजुनेे पिवत्रस्थानपिवत्रस्थान नव्यानव्या पिवत्रस्थानाचपिवत्रस्थानाचेे दशदशर्र्कक आहआहेे

आता पिहल्या करारातही उपासनेसंबधंी काही िनयम होते
आिण एक पिवत्रस्थान होते. पण ते पृथ्वीवरचे होते 2कारण
मडंपामध्ये खोल्या तयार केल्या होत्या, बाहेरील खोली त्यास

पिवत्रस्थान असे म्हणले आहे. त्यामध्ये िदव्यांचे झाड, मेज व समिर्पत
भाकरी होत्या. 3आिण दसुऱ्या पडद्यामागे एक मडंप होता, त्यास
परमपिवत्रस्थान म्हणत 4 त्यामध्ये ऊद जाळण्यासाठी सोन्याची
धूपाटणे आिण संपूणर् सोन्याने मढवलेला कराराचा कोष लाकडी पेटी
होती. त्या कोषात एका सोन्याच्या भांड्यात मान्ना होता, तसेच कळ्या
आलेली अहरोनाची काठी व कराराच्या दगडी पाट्या होत्या. 5या
कोषावर गौरवाचे करूबीम दयासनावर सावली करीत होते. परतंु आता
याबाबत सिवस्तर सांगत नाही. 6या वस्तंूच्या अशा व्यवस्थेनुसार
याजकगण उपासना करायला पिहल्या मडंपात प्रवेश करीत असत.
7पण केवळ एकटा महायाजकच वषार्तून एकदाच दसुऱ्या मडंपात जाई,
तो स्वतःबद्दल व लोकांच्या अज्ञानाने झालेल्या पापांबद्दल जे रक्त अपर्ण
करत असतो, ते घेतल्यािशवाय तो आत जात नाही. 8याद्वार ेपिवत्र
आत्मा दशर्वतो की, पिहला मडंप उभा आहे तोपयर्ंत परमपिवत्रस्थानाची
वाट प्रकट झाली नाही. 9तो मडंप वतर्मान काळात दृष्टांतरूप आहे.
याचा अथर् असा की, देवाला िदलेली दाने व त्यास वािहलेली अपर्णे
यामुळे उपासना करणाऱ्यांचा िववेकभाव पूणर् करण्यास समथर् नाहीत ती
अिर्पण्यात येतात. 10 हे िवधी केवळ दिैहक बाबी म्हणजे अन्न व पाणी
तसेच िनरिनराळ्या प्रकारच्या औपचािरक धुण्याबाबत संबिंधत आहेत.
हे केवळ सुधारणकुीच्या काळापयर्ंत लावून िदले आहेत.

िख्रस्तानिख्रस्तानेे ककेेललेेल्याल्या स्वापस्वापर्र्णाच्याणाच्या ठायीठायी असलअसलेेललेे शुद्धीकारकशुद्धीकारक सामथ्यसामथ्यर्र्

11पण आता िख्रस्त हा घडून आलेल्या चांगल्या गोष्टींचा महायाजक
म्हणून आला आहे आिण अिधक मोठा व अिधक पूणर्, मनुष्याच्या
हातांनी केलेला नव्हे, म्हणजे या सृष्टीतला नाही, अशा मडंपाच्याव्दार,े
12बकर ेिंकवा वासरु यांचे रक्त घेऊन नव्हे, तर आपले स्वतःचेच रक्त
घेऊन; व त्याने सावर्कािलक खडंणी िमळवून एकदाच
परमपिवत्रस्थानात गेला; 13कारण बकर ेव बलै यांचे रक्त; तसेच
कालवडीची राख ही अशुद्ध झालेल्यांवर िंशपडल्याने जर देहाची शुद्धी
होईल इतके पिवत्र करतात, 14तर ज्याने सावर्कािलक आत्म्याकडून
िनष्कलकं अशा स्वतःस देवाला अिर्पले, त्या िख्रस्ताचे रक्त तुमच्या
िववेकभावांस िजवंत देवाची सेवा करण्यासाठी िनजीर्व कृत्यांपासून िकती
िवशेषेकरून शुद्ध करील? 15 िख्रस्त याकिरता नव्या कराराचा मध्यस्थ
आहे की, पिहल्या करारासंबधंी जी उल्लंघने झाली त्यापासून खडंणी
भरून िमळवलेली सुटका होण्यासाठी आपले मरण झाल्याने, जे
बोलावलेले त्यांना सावर्कािलक वतनाचे वचन िमळावे.

16 जेथे मृत्यपुत्र केलेले आहे तेथे ते करून ठेवणाऱ्याचा मृत्य ुझाला
आहे, हे िसद्ध होणे जरुरीचे असते. 17कारण मृत्यपुत्र करणारा िजवंत
आहे तोपयर्ंत मृत्यपुत्र अमंलात येऊ शकत नाही. 18 म्हणून पिहल्या
कराराची स्थापना रक्तावाचून झाली नाही. 19कारण िनयमशास्त्राची
प्रत्येक आज्ञा सवर् लोकांसमोर जाहीर केल्यानतंर मोशेने पाण्याबरोबर
वासराचे व बकऱ्याचे रक्त तसेच िकरिमजी लोकर आिण एजोबाच्या
फांद्या हे सवर् बरोबर घेतले; आिण ते त्याने िनयमशास्त्राच्या पुस्तकावर
आिण सवर् लोकांवर िंशपडले. 20तो म्हणाला, “जो करार पाळण्याची
देवाने तुम्हास आज्ञा केली होती त्या कराराचे हे रक्त आहे.”
21 त्याचप्रमाणे त्याने मडंपावर व उपासनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सवर्
वस्तंूवर ते रक्त िंशपडले. 22खर ेपाहता, िनयमशास्त्राप्रमाणे रक्ताने
सवर्काही शुद्ध होते आिण रक्त ओतल्यावाचून पापक्षालन होत नाही.
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िख्रस्ताच्यािख्रस्ताच्या स्वापस्वापर्र्णाचणाचेे अनन्यत्वअनन्यत्व

23 म्हणून स्वगार्तील गोष्टींच्या नमुन्याप्रमाणे असलेल्या वस्तू यज्ञाच्या
द्वार ेशुद्ध करणे जरुरीचे होते. पण त्याहूनही अिधक चांगल्या यज्ञाने
स्वगीर्य गोष्टीच्या प्रितमा शुद्ध केल्या जातात. 24कारण ि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. 25जसा महायाजक दरवषीर् स्वतःचे
नसलेले रक्त घेऊन परमपिवत्रस्थानात जातो तसे त्यास पुन्हा पुन्हा
स्वतःचे अपर्ण करायचे नव्हते. 26तसे 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.

27ज्याअथीर् लोकांस एकदाच मरणे व नतंर न्याय होणे नेमून ठेवले
आहे, 28तसाच िख्रस्त िह, पुष्कळांची पापे वाहून नेण्यास एकदाच
अिर्पला गेला आिण त्याची वाट पाहणाऱ्यांस पापासंबधंात नव्हे तर
तारणासाठी दसुऱ्याने िदसेल.

िख्रस्ताचािख्रस्ताचा आत्मयज्ञआत्मयज्ञ मोशमोशेेननेे लावूनलावून िदलिदलेेललेे यज्ञमागयज्ञमागर्र् रद्दरद्द करतोकरतो.

अशाप्रकार,े पुढे होणाऱ्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांची
िनयमशास्त्रात छाया आहे. त्या सत्याचे ते खर ेस्वरूप नाही,
म्हणून ते प्रितवषीर् िनत्य अपीर्ल्या जाणाऱ्या त्याच त्याच

यज्ञांनी जवळ येणाऱ्यांना पूणर् करण्यास केव्हाही समथर् नाही. 2जर
िनयमशास्त्र लोकांस पिरपूणर् करू शकले असते तर यज्ञ अपर्ण करण्याचे
थांबले नसते का? कारण उपासना करणार ेकायमचेच शुद्ध झाले असते
आिण त्यानतंर पापांची भावना नसल्याने दोषी ठरले नसते. 3परतंु
त्याऐवजी ते यज्ञ वषार्नुवषेर् पापांची आठवण करून देतात. 4कारण
बलैांच्या िंकवा बकऱ्याच्या रक्ताने पाप नाहीसे होणे अशक्य आहे.

5 म्हणून िख्रस्त जेव्हा या जगात आला, तेव्हा तो देवाला म्हणाला,
“तुला यज्ञ व अपर्णे याची इच्छा नव्हती,
त्याऐवजी तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले.
6होमापर्णांनी व पापाबद्दलच्या अपर्णांनी तुला आनदं वाटला नाही.
7ह्यावरून मी म्हणालो, हे देवा, ग्रंथपटात माझ्यािवषयी िलहून ठेवले

आहे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी मी आलो आहे.”
8वर उल्लेखल्याप्रमाणे तो म्हणाला, “यज्ञ, अन्नापर्णे, होमापर्णे व

पापाबद्दलची अपर्णे, ह्यांची इच्छा तुला नव्हती व त्यामध्ये तुला संतोष
नव्हता.” (जरी िनयमशास्त्रानुसार ही अपर्णे करण्यात येतात.) 9मग तो
म्हणाला, “हा मी आहे! तुझी इच्छा पूणर् करण्यास मी आलो आहे.” दसुरे
स्थापावे म्हणून तो पिहले काढून टाकतो. 10 देवाच्या इच्छेनुसार येशू
िख्रस्ताच्या एकदाच झालेल्या देह अपर्णाद्वार ेआपण पिवत्र करण्यात
आलो आहोत.

11प्रत्येक याजक तर दररोज सेवा करत आिण ज्यामुळे पाप नाहीसे
होत नाही असे यज्ञ तो वारवंार अपर्ण करतो. 12परतंु आपल्या
पापांबद्दल सवर्काळासाठी एकदाच िख्रस्ताने अपर्ण केले व तो आता
देवाच्या उजवीकडे बसला आहे. 13आिण तेव्हापासून आपले वरैी
नमवून आपले पादासन होईपयर्ंत वाट पाहत आहे. 14कारण जे पिवत्र
केले जात आहेत त्यांना त्याने एकाच अपर्णाने सवर्काळासाठी पूणर् केले.

15पिवत्र आत्माही याबाबत आपल्याला साक्ष देतो. पिहल्यांदा तो
असे म्हणतो,

16परमेश्वर म्हणतो, “त्या िदवसानतंर त्यांच्याशी मी करार करीन
तो हा; मी माझे िनयम त्यांच्या मनात घालीन
आिण ते त्यांच्या हृदयपटांवर िलहीन.”
17 “आिण मी त्यांची पापे व अधमर् कृत्ये कधीही आठवणारच नाही.”
18 जेथे या पापांची क्षमा झाली आहे, तेथे पापाबद्दल अपर्ण व्हायचे

नाही.

उत्तेजनउत्तेजन वव इशाराइशारा

19 म्हणून बधंूनो, येशूच्या रक्ताद्वार ेआपल्याला परमपिवत्रस्थानात
जाण्याचे धयैर् आहे. 20 त्याने पडद्यामधून म्हणजे आपल्या स्वतःच्या

देहातून, आपल्यासाठी ती नवीन व िजवंत वाट स्थािपत केली आहे.
21कारण देवाच्या घरावर आपल्याला महान असा मुख्य याजक
िमळाला आहे. 22 म्हणून आपली हृदये दषु्ट िववेकभावापासून मुक्त
होण्यासाठी िंशपडलेली आिण आपले शरीर िनमर्ळ पाण्याने धुतलेले
असे आपण खऱ्या अतंःकरणाने िवश्वासाच्या पूणर् खात्रीने जवळ यावे.
23आपल्याला जी आशा आहे ितला आपण घट्ट धरुन राहू कारण ज्याने
आपल्याला अिभवचन िदले, तो िवश्वासू आहे. 24आपण एकमेकांस
समजून घेऊ व प्रीती आिण चांगली कामे करण्याकिरता एकमेकांना
उत्तेजन देऊ. 25आपण िकत्येकाच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र िमळणे
न सोडता एकमेकास बोध करावा आिण देवाचा िदवस जवळ येत
असताना अधीकाधीक उत्तेजन द्यावे.

26सत्याचे ज्ञान प्राप्त झाल्यानतंरसुद्धा जर आपण जाणूनबुजून पाप
करीत रािहलो, तर मग पापांसाठी यापुढे आणखी अपर्ण करण्याचे बाकी
रािहले नाही. 27पण जे देवाला िवरोध करतात त्यांना भयकंर अशा
न्यायिनवाड्यािशवाय व भयकंर अशा भस्म करणाऱ्या अग्नीिशवाय दसुरे
काही िशल्लक रािहले नाही. 28जो कोणी मोशेचे िनयमशास्त्र नाकारतो
त्यास दोघा िंकवा ितघांच्या साक्षीच्या आधार ेकसलीही दया न
दाखिवता मरणदडं होतो. 29तर मग ज्याने देवाच्या पुत्राला पायाखाली
तुडवले, कराराच्या ज्या रक्ताने त्यास पिवत्र केले त्या रक्ताला अपिवत्र
ठरवले आिण ज्याने कृपेच्या आत्म्याचा अपमान केला, तो मनुष्य िकती
अिधक दडंास पात्र ठरले म्हणून तुम्हास वाटते? 30कारण त्यास
ओळखतो तो म्हणतो, “सूड घेणे माझ्या हाती आहे; मी परतफेड
करीन.” पुन्हा तो असे म्हणतो, “प्रभू आपल्या लोकांचा न्याय करील.”
31 िजवंत देवाच्या हाती सापडणे िकती भयकंर गोष्ट आहे.

धधैयैयर्र् सोडसोडूू नयनयेे म्हणम्हणूूनन बोधबोध
32 ते पूवर् काळचे िदवस आठवा, जेव्हा नुकताच तुम्हास सुवातेर्चा

प्रकाश प्राप्त होत असता, तेव्हा तुम्ही भयकंर दःुखे सोसली. 33काही
वेळा जाहीरपणे तुमचा अपमान करण्यात आला आिण वाईट शब्द
वापरण्यात आले, तर काही वेळा ज्यांना अशा रीतीने वागणूक िमळाली
त्यांचे सहभागी व्हावे लागले. 34 जे तुरंूगात होते त्यांना तुम्ही समदःुखी
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 धयैर् सोडू नका, त्याचे प्रितफळ मोठे आहे. 36तुम्ही धीर
धरणे जरूरीचे आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पूणर् करून त्याने
तुम्हास िदलेल्या त्याच्या वचनाप्रमाणे तुम्हास प्रितफळ िमळावे.

37पिवत्र शास्त्र असे म्हणते;
कारण अगदी थोडा वेळ राहीला आहे;
“जो येणारा आहे, तो येईल, तो उशीर लावणार नाही.

38माझा नीितमान मनुष्य िवश्वासाने जगेल;
आिण जर तो माघार घेईल, तर त्याच्यािवषयी माझ्या जीवाला संतोष
होणार नाही.” 39परतंु ज्यांचा नाश होईल अशा माघार घेणाऱ्यापकैी
आपण नाही; तर जीवाच्या तारणासाठी िवश्वास ठेवणाऱ्यापकैी आहोत.

िवश्वासाच्यािवश्वासाच्या सामथ्यार्चीसामथ्यार्ची उदाहरणउदाहरणेे

िवश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टींिवषयीचा भरवसा आिण न
िदसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री असा आहे. 2 िवश्वासाच्या
बाबतीत आमच्या पूवर्जांिवषयी साक्ष देण्यात आली.

3 िवश्वासाने आपल्याला समजते की, देवाच्या शब्दाने िवश्व िनमार्ण झाले;
म्हणजे ज्या गोष्टी िदसतात त्या दृश्य गोष्टींपासून झाल्या नाहीत.

4 िवश्वासाने, हाबेलाने काइनापेक्षा अिधक चांगले बिलदान देवाला
अपर्ण केले; त्याद्वार ेतो नीितमान आहे अशी त्याच्यािवषयी साक्ष देण्यात
आली कारण देवाने त्याच्या अपर्णािवषयी साक्ष िदली आिण त्याद्वार ेतो
मरण पावला असताही अजूनही बोलतो.

5हनोखाला मरणाचा अनुभव घेऊ नये म्हणून, त्यास िवश्वासाने
लोकांतरी नेण्यात आले; आिण तो कोठे सापडला नाही, कारण देवाने
त्यास लोकांतरी नेले. त्यास लोकांतरी नेण्यापूवीर् त्याच्यािवषयी अशी
साक्ष देण्यात आली की, तो देवाला संतोषवीत असे. 6पण
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िवश्वासािशवाय त्यास संतोषवणे अशक्य आहे, कारण जो त्याच्याकडे
येतो त्याने िवश्वास ठेवला पािहजे की, तो आहे आिण जे त्यास झटून
शोधतात त्यांना प्रितफळ देणारा आहे.

7 िवश्वासाने, नोहाने, पूवीर् कधी न िदसलेल्या गोष्टींिवषयी त्यास सूचना
िमळाल्याप्रमाणे, आदराने भय धरून, आपले कुटंुब तारण्यासाठी
िवश्वासाने तारू बांधले; आिण त्याद्वार ेत्याने जगाला दोषी ठरवले आिण
िवश्वासाने प्राप्त होणार्या नीितमत्त्वाचा तो वारीस झाला.

8 िवश्वासाने, अब्राहामाने, त्यास जे िठकाण वतन िमळणार होते ितकडे
जाण्यास त्यास बोलवण्यात आले तेव्हा आज्ञा मानली. तो कोठे जाणार
होता हे त्यास माहीत नसताना तो िनघाला.

9 िवश्वासाने, तो वचनदत्त देशात, जणू परदेशात प्रवासी म्हणून
रािहला; आिण त्याच वतनात त्याचे जोडीचे वारीस इसहाक व याकोब
ह्यांच्याबरोबर तो डेर्यात वस्ती होती. 10कारण, ज्याचा योजणारा व
बांधणारा देव आहे अशा नगराची अब्राहाम वाट पाहत होता.

11 िवश्वासाने, सारलेाही, ती स्वतः वयातीत झाली असता
गभर्धारणेची क्षमता िमळाली; कारण ज्याने वचन िदले त्यास ितने
िवश्वसनीय मानले. 12 म्हणून केवळ एकापासून आिण अशा मृतवत
झालेल्या पासून संख्येने आकाशातील तार्यांप्रमाणे, समुद्राच्या
िकनार्यावरील वाळूप्रमाणे असंख्य संतती िनमार्ण झाली.

13 हे सगळे िवश्वासात िटकून मरण पावले; त्यांना वचनांची प्राप्ती
झाली नव्हती. पण त्यांनी ती दरुून बघून त्यांना वंदन केले आिण त्यांनी
मानले की, आपण पृथ्वीवर परके आिण प्रवासी आहोत. 14कारण, असे
जे म्हणतात ते स्वतःचा देश िमळवू पाहत आहेत हे ते दाखवतात.
15आिण खरोखर, ते ज्या देशातून िनघाले होते त्याचा ते िवचार करीत
असते, तर ितकडे परत जाण्याची संधी त्यांना िमळाली असती. 16पण
आता, ते अिधक चांगल्या देशाची म्हणजे स्वगीर्य देशाची इच्छा धरतात,
ह्यामुळे आपणाला त्यांचा देव म्हणून घेण्यास देवाला त्यांची लाज वाटत
नाही कारण त्याने त्यांच्यासाठी एक नगर तयार केले आहे.

17अब्राहामाने, त्याची परीक्षा केली जात असता िवश्वासाने,
इसहाकाचे अपर्ण केले; म्हणजे, ज्याने वचने स्वीकारली होती तो
आपला एकुलता एक मुलगा अिर्पला. 18 त्याच्यािवषयी हे म्हणले होते
की, ‘इसहाकाच्याच वंशाला तुझे संतान म्हणतील.’ 19तरी, देव त्यास
मरण पावलेल्यातून उठवायलादेखील समथर् आहे असे त्याने मानले. तो
त्यास तेथून, जणू लाक्षिणक अथार्ने, परतही िमळाला.

20इसहाकाने, याकोबाला व एसावाला येणार्या गोष्टींिवषयी
िवश्वासाने, आशीवार्द िदला.

21याकोबाने मरतेवेळी योसेफाच्या प्रत्येक मुलाला िवश्वासाने,
आशीवार्द िदला व आपल्या काठीच्या टोकावर टेकून नमन केले.

22 िवश्वासाने, योसेफाने, मरतेवेळी, इस्राएलाच्या संतानाच्या
िनघण्यािवषयी सूचना केली व आपल्या अस्थींिवषयी आज्ञा िदली.

23 िवश्वासाने, मोशे जन्मल्यावर, त्यास त्याच्या आई-वडीलांनी तीन
मिहने लपवून ठेवले; कारण मूल संुदर आहे हे त्यांनी बिघतले व त्यांना
राजाच्या आजे्ञचे भय वाटले नाही.

24मोशेने, िवश्वासाने, तो मोठा झाल्यावर फारोच्या कन्येचा मुलगा
म्हणवण्याचे नाकबूल केले. 25पापांची क्षिणक सुखे भोगण्यापेक्षा
देवाच्या लोकांबरोबर दःुख सोसणे त्याने पसंत केले, 26आिण
िख्रस्ताप्रीत्यथर् िवटंबना सोसणे हे िमसरातील भांडारापेक्षा मोठे धन
मानले; कारण श्रमांबद्दल िमळणाऱ्या वेतनावर त्याची दृष्टी होती.

27 िवश्वासाने राजाच्या क्रोधाला न िभता त्याने िमसर देश सोडला;
कारण जो अदृश्य आहे त्यास पाहत असल्याप्रमाणे तो ठाम रािहला.

28 िवश्वासाने त्याने वल्हांडण व रक्तिंसचन हे िवधी पाळले, ते ह्यासाठी
की, प्रथम जन्मलेल्यांना मारणार्याने त्यांना िशवू नये.

29 िवश्वासाने ते तांबड्या समुद्रामधून, कोरड्या जिमनीवरून
गेल्याप्रमाणे गेले व िमसरी तसे करण्याच्या प्रयत्नात बुडून मरण पावले.

30 िवश्वासाने, त्यांनी सात िदवस, यरीहोच्या तटासभोवती फेऱ्या
घातल्यावर ते तट पडले.

31 िवश्वासाने राहाब वेश्या ही अवज्ञा करणार्या इतरांबरोबर नाश
पावली नाही; कारण ितने शांतीने हेरांचे स्वागत केले होते.

32आता मी अिधक काय सांगू? िगदोन, बाराक, शमशोन आिण
इफ्ताह, तसेच दावीद व शमुवेल आिण संदेष्टे यांच्यािवषयी मी सांगू

लागलो तर मला वेळ अपुरा पडेल. 33 िवश्वासाने त्यांनी राज्ये िंजकली,
नीितमत्त्व आचरली, वचने िमळवली, िंसहाची तोंडे बदं केली. 34 त्यांनी
अग्नीची शक्ती संपवली, तरवारीच्या धारपेासून ते िनभावले, अशक्तपणात
सशक्त झाले, यदु्धात पराक्रमी झाले, त्यांनी परक्यांची सनै्ये पळवली.
35 िकत्येक िस्त्रयांना त्यांचे मरण पावलेले, पुन्हा िजवंत होऊन, परत
िमळाले आिण िकत्येकांनी अिधक चांगले पुनरुत्थान िमळवण्यास
आपली सुटका न पतकरल्यामुळे त्यांचे हाल हाल करण्यात आले.
36आणखी दसुर्यांनी टवाळक्यांचा व तसाच फटक्यांचा, िशवाय
बेड्यांचा व बिंदवासाचा अनुभव घेतला. 37 त्यांना दगडमार केला गेला,
त्यांना करवतीने कापले, त्यांची परीक्षा केली गेली, ते तरवारीने मारले
गेले आिण दरुावलेले, नाडलेले व पीडलेले होऊन ते मेंढरांची व
शेरड्यांची कातडी पांघरून भटकले. 38जग त्यांच्यासाठी लायक नव्हते
ते रानांमधून, डोंगरांमधून, गुहांमधून व जिमनीमधील खदंकामधून िफरत
रािहले.

39या सवार्ंनी िवश्वासाद्वार ेसाक्ष िमळवली असे असता त्यांना वचन
प्राप्त झाले नाही. 40कारण ते आपल्यािशवाय पूणर् केले जाऊ नयेत
अशी देवाच्या दृष्टीपुढे आपल्यासाठी अिधक चांगली गोष्ट होती.

िवश्वासाचिवश्वासाचेे प्रमुखप्रमुख उदाहरणउदाहरण म्हणजम्हणजेे ययेेशशूू

म्हणून, आपण एवढया मोठया साक्षीरुपी मेघाने वेढलेले
आहोत म्हणून आपणही सवर् भार व सहज अडवणार ेपाप
टाकून, आपल्याला नेमून िदलेल्या धावेवरून धीराने धावावे.

2जो आमचे िवश्वासात नेतृत्व करतो आिण पूणर्त्वास नेतो त्या येशूवर
आपले लक्ष केिद्रत करू या. जो आनदं त्याच्यासमोर होता त्यासाठी
येशूने वधस्तभं सहन केला होता. वधस्तभंावरील िंनदास्पद मरणाला
त्याने तुच्छ मानले आिण आता त्याने देवाच्या राजासनाजवळील
उजवीकडे जागा घेतली आहे. 3तुम्ही खचून जाऊ नये आिण धीर सोडू
नये म्हणून ज्याने पापी लोकांचा इतक्या मोठ्या प्रमाणातील िवरोध
सहन केला, त्याचा िवचार करा.

िशस्तीचािशस्तीचा हहेेततूू
4तुम्ही पापािवरुद्ध झगडत असता रक्त सांडेपयर्ंत अजून प्रितकार

केला नाही. 5आिण तुम्हास पुत्राप्रमाणे केलेला हा बोध तुम्ही िवसरून
गेला आहात काय?
माझ्या मुला, प्रभूच्या िशके्षचा अनादर करू नको,
आिण त्याच्याकडून दोष पदरी पडला असता खचू नको.
6कारण ज्याच्यावर परमेश्वर प्रीती करतो, त्यास तो िशक्षा करतो
आिण ज्यांना तो आपले पुत्र म्हणून स्वीकारतो, त्या प्रत्येकांना तो
िशक्षा करतो.

7हा कठीण समय आहे म्हणून िशस्त सहन करा. ते असे दशर्वते की,
देव तुम्हास मुलांसारखी वागणूक देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा
आहे ज्याला वडील िशस्त लावीत नाहीत? 8परतंु ज्या िशके्षचे सवर्
भागीदार झाले आहेत अशा िशके्षवाचून जर तुम्ही आहा, तर तसे तुम्ही
दासीपुत्र आहात आिण तुम्ही खर ेपुत्र नाही. 9यािशवाय आम्हा सवार्ंना
जिगक िपता असताना त्यांनी आम्हास िशस्त लावली आिण त्याबद्दल
आम्ही त्यांचा आदर राखला. तर मग आम्ही आमच्या आध्याित्मक
िपत्याच्या िकतीतरी अिधक प्रमाणात अधीन होऊन जगले पािहजे बर?े
10आमच्या मानवी विडलांनी त्यांच्या दृष्टीने अती उत्तम अशी िशस्त
थोड्या काळासाठी लावली. पण देव आम्हास आमच्या चांगल्यासाठी
िशस्त लावतो, यासाठी की, त्याच्या पिवत्रपणात आपणही वाटेकरी
व्हावे. 11कोणतीही िशक्षा तर सध्या आनदंाची वाटत नाही, तर दःुखाची
वाटते तरी ितचा अनुभव ज्यांना िमळाला आहे, त्यांना ती पुढे नीितमत्त्व
हे शांतीकारक फळ देते.

12 म्हणून तुमचे लोंबकळत असलेले हात उंच करा आिण तुमचे
लटपटणार ेगुडघे बळकट करा! 13तुमच्या पावलांकरीता सरळ वाटा
तयार करा यासाठी की, जे लगंडे त्यास मागार्तून घालवले जाऊ नये, तर
त्यापेक्षा त्याने िनरोगी व्हावे.
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बोधबोध वव ईशारईशारेे

14सवर् लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा व ज्यावाचून कोणालाही
प्रभूला पाहता येत नाही ते पिवत्रीकरण िमळवण्याचा झटून प्रयत्न करा.
15तुम्ही सांभाळून राहा, यासाठी की देवाच्या कृपेला कोणी अतंरू नये,
ज्यामुळे पुष्कळ जण िबघडून जातील अशा कोणा कडूपणाच्या मुळाने
अकुंरीत होऊन तुम्हास उपद्रव देऊ नये, 16कोणीही व्यिभचारी असू
नये िंकवा एका जेवणासाठी आपला वडील हक्क िवकून टाकणाऱ्या
एसावासारखे जिगक िवचाराचे असू नये याकडे लक्ष द्या. 17नतंर
तुम्हास माहीत आहे जेव्हा त्यास वारसाहक्काने आशीवार्द अपेिक्षत होता,
तेव्हा तो नाकारण्यात आला. जरी त्याने रडून आशीवार्द िमळिवण्याचा
प्रयत्न केला, तरी पश्चात्तापाने आपल्या विडलांचे मन तो बदलू शकला
नाही.

ऐहीकऐहीक सीयोनसीयोन वव स्वगीर्यस्वगीर्य िसयोनिसयोन ह्यांच्यामधीलह्यांच्यामधील फरकफरक

18ज्या पवर्ताला हाताने स्पशर् करता येतो; जो अग्नीच्या ज्वालांनी
पेटलेला आहे, जो अधंार, दःुख व वादळ यांनी भरलेला आहे, अशा
पवर्ताकडे तुम्ही आला नाही. तर एका निवन िठकाणी आला आहात.
19कण्यार्च्या आवाजाजवळ तुम्ही आला नाहीत िंकवा शब्द
उच्चारणाऱ्याच्या वाणी याजवळ तुम्ही आला नाही. असा आवाज ज्यांनी
ऐकला, देवाकडे त्यानी अशी िवनतंी केली की, त्यांनी यापुढे आणखी
वाणी ऐकवू नये. 20कारण जी आज्ञा देवाने केली होती ती ते सहन करू
शकले नाहीत, “जर एखाद्या प्राण्याने जरी पवर्ताला स्पशर् केला तरी
त्यास दगडमार करण्यात यावा.” 21खरोखर ते दृश्य इतके भयकंर होते
की, मोशे म्हणाला, “मी अित भयभीत” व कंिपत झालो आहे. 22परतंु
तुम्ही िसयोन पवर्ताजवळ आिण िजवंत देवाचे नगर म्हणजे स्वगीर्य
यरुशलेम, लाखो देवदतू 23स्वगार्तील यादीतल्या ज्येष्ठांचा समाज व
मडंळी, सवार्ंचा न्यायाधीश देव व पूणर् केलेल्या नीितमानांचे आत्मे,
24आिण तुम्ही जो नव्या कराराचा मध्यस्थ येशू त्याच्याकडे आला
आहात आिण तुम्ही िंशपडण्यात आलेल्या रक्ताकडे आलात की जे रक्त
हाबेलाच्या रक्तापेक्षा अिधक उत्तम बोलते.

25मोशे जो बोलतो आहे त्याचा अवमान करू नये म्हणून जपा कारण
पृथ्वीवर आज्ञा सांगणाऱ्याचा अवमान करणार ेइस्राएल लोक जर
िनभावले नाहीत, तर स्वगार्तून आज्ञा सांगणाऱ्या िख्रस्तापासून
बहकल्यास आपण िवशेषेकरून िनभावणार नाही. 26 त्यावेळेस देवाच्या
आवाजाने भूमी हादरली पण आता त्याने असे अिभवचन िदले आहे की,
“पुन्हा एकदा मी केवळ पृथ्वीच नव्हे तर आकाशही हालवीन.” 27 “पुन्हा
एकदा” याचा अथर् असा होतो की, ज्या गोष्टी उत्पन्न केलेल्या आहेत त्या
काढून टाकण्यात येतील. ज्या गोष्टी हलवता येत नाहीत त्या तशाच
राहतील.

28 म्हणून, आम्हास अढळ असे राज्य कृपेने देण्यात येत असताना
आपण त्यािवषयी कृतज्ञता बाळगू या आिण आदराने व भयभीत होऊन
देवाला मान्य होईल अशी त्याची सेवा करू; 29कारण आपला “देव
भस्म करणारा अग्नी आहे.”

व्यवहारोपयोगीव्यवहारोपयोगी बोधबोध

बधंुजनांवरील प्रीती िनरतंर राहो. 2लोकांचा पाहुणचार
करण्याचे िवसरू नका. असे करण्याने काहींनी त्यांच्या
नकळत देवदतूांचे स्वागत केले आहे.

3तुम्ही स्वतः त्यांच्याबरोबर तुरंुगात होता असे समजून जे तुरंुगात
आहेत त्यांची आठवण करा. तुम्हीही शरीरात असल्याने जे दःुख भोगीत
आहेत त्यांची आठवण ठेवा.

4सवार्ंनी लग्नाचा आदर करावा व अथंरूण िनदोर्ष असावे कारण जे
व्यिभचारी व जारकमीर् आहेत अशा लोकांचा देव न्याय करील.

5आपले जीवन पशैाच्या लोभापासून दरू ठेवा व तुमच्याकडे जे आहे
त्यामध्येच समाधान माना कारण देवाने असे म्हणले आहे, “मी कधीही
तुला सोडणार नाही, मी कधीही तुला त्यागणार नाही” 6 म्हणून आपण
धयैार्ने म्हणू शकतो,
“देव माझा सहाय्यकतार् आहे, मी िभणार नाही.
मनुष्य माझे काय करणार?”

पुढाऱ्यांचीपुढाऱ्यांची िनष्ठािनष्ठा

7ज्यांनी तुम्हास देवाचे वचन िदले त्या पुढाऱ्यांची आठवण ठेवा.
त्यांच्या जीवनातील आचार पाहा व त्यांच्या िवश्वासाचे अनुकरण करा.

8 येशू िख्रस्त काल, आज आिण यगुानुयगु सारखाच आहे.
9 िववीध आिण िविचत्र िशक्षणाने बहकून जाऊ नका कारण ज्यांकडून

आचणाऱ्यांना लाभ नाही अशा अन्नाच्या िवधीने नव्हे, तर देवाच्या कृपेने
आपली अतंःकरण िस्थर केलेले असणे चांगले. 10ज्या वेदीवरील अन्न
खाण्याचा िंकवा सहभागी होण्याचा अिधकार मडंपात सेवा
करणाऱ्यांनाही नाही, अशी वेदी आपल्याकडे आहे. 11यहूदी मुख्य
याजक प्राण्यांचे रक्त परमपिवत्रस्थानात पापाचे अपर्ण म्हणून घेऊन
जातात. परतंु केवळ प्राण्यांची शरीर ेछावणीच्या बाहेर नेऊन जाळतात.
12 म्हणून येशूने सुद्धा स्वतःच्या रक्ताने लोकांस पिवत्र करावे यासाठी
नगराच्या वेशीबाहेर मरण सोसले, 13 म्हणून आपण छावणीच्या बाहेर
जाऊ आिण येशूच्या अपमानाचे वाटेकरी होऊ. 14कारण स्थाियक असे
नगर आपल्याला येथे नाही तरी भिवष्यकाळात येणार ेजे नगर आहे
त्याच्याकडे आपण पाहत आहोत.

15 म्हणून त्याचे नाव पत्करणाऱ्या “ओठांचे फळ असा स्तुतीचा यज्ञ
आपण येशूद्वार ेदेवाला िनत्य अपर्ण करावा.” 16आिण इतरांसाठी चांगले
ते करण्यास आिण दानधमर् करण्यास िवसरू नका कारण अशा अपर्णाने
देवाला संतोष होतो.

17आपल्या अधीकाऱ्यांच्या आज्ञा पाळा आिण त्यांच्या अधीन असा.
ज्यांना िहशोब द्यावयाचा असतो त्यांच्याप्रमाणे तुमच्या जीवासंबधंाने ते
जागरूक असतात, त्यांच्या आज्ञा पाळा यासाठी की, त्यांनी त्यांचे काम
दःुखाने न करता आनदंाने करावे.

शशेेवटचावटचा ससंदंदेेशश
18आमच्यासाठी प्राथर्ना करा. आमची सद्सदिववेकबुद्धी शुद्ध आहे

यािवषयी आमची खात्री आहे आिण सवर्बाबतीत जे नेहमी बरोबर आहे
तसेच सदवै वागत रहावे अशी आमची इच्छा आहे. 19मी तुम्हास िवनतंी
करतो की, देवाने मला लवकरच तुमच्याकडे परत पाठवावे म्हणून
कळकळीने प्राथर्ना करा.

20ज्या शांतीच्या देवाने आपल्या मेंढरांचा मेंढपाळ, आपला प्रभू येशू
िख्रस्त याला रक्ताच्या सवर्कालच्या नव्या कराराद्वार ेउठवले. 21 त्याची
इच्छा पूणर् करायला तुम्हास चांगल्या गोष्टींनी िसद्ध करो आिण येशू
िख्रस्ताच्या द्वार ेत्यास संतोष देणार ेकाम आपल्यामध्ये करो. त्यास
सदासवर्काळ गौरव असो. आमेन.

22बधंुजनहो, हा जो बोधपर संदेश मी थोडक्यात िलिहला आहे, तो
धीर धरून ऐका अशी िवनतंी तुम्हास करतो.

23आपला बधंू तीमथ्य हा तुरंुगातून सुटला आहे. जर तो लवकर
माझ्याकडे आला, तर जेव्हा मी तुम्हास भेटायला येईन तेव्हा तो मजकडे
येईल.

24तुमच्या सवर् पुढाऱ्यांना व देवाच्या सवर् पिवत्रजणांना सलाम सांगा,
इटली येथील िवश्वास ठेवणार ेलोक तुम्हास सलाम सांगतात.

25 देवाची कृपा तुम्हा सवार्ंबरोबर असो. आमेन.
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याकोब, देवाचा आिण प्रभू येशू िख्रस्ताचा सेवक, याजकडून,
जगभर पांगलेल्या, िवश्वास ठेवणाऱ्या बारा यहूदी वंशांना
नमस्कार.

2माझ्या बधंंूनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर िनरिनराळया परीक्षा येतात
तेव्हा तुम्ही आनदंच माना. 3तुम्हास माहीत आहे की, तुमच्या
िवश्वासाच्या परीके्षमुळे सहनशीलता िनमार्ण होते. 4आिण त्या
सहनशीलतेला आपले कायर् पूणर् करू द्या. यासाठी की तुम्ही प्रौढ,
पिरपूणर् व कोणत्याही बाबतीत कमतरता नसलेले असे पूणर् व्हावे.

5 म्हणून जर तुमच्यातील कोणी ज्ञानाने उणा असेल तर त्याने
देवाकडे मागावे म्हणजे ते त्यास िमळेल कारण तो दोष न लावता सवार्ंस
उदारपणे देतो. 6पण त्याने िवश्वासाने मागावे व संशय धरू नये कारण
जो संशय धरतो तो वाऱ्यामुळे लोटलेल्या व उचबळंलेल्या समुद्रातील
लाटेसारखा आहे. 7अशा मनुष्यांने असा िवचार करू नये की, प्रभूपासून
त्यास काही प्राप्त होईल. 8कारण तो िद्वमनाचा असून तो सवर् मागार्त
अिस्थर असतो.

9दीन असलेल्या बधंूने, आपल्या उच्चपणािवषयी अिभमान बाळगावा.
10आिण श्रीमतं बधंूने आपल्या दीन िस्थतीिवषयी अिभमान बाळगावा
कारण तो एखाद्या गवताच्या फुलासारखा नाहीसा होईल. 11सूयर्
त्याच्या तीव्र तेजाने उगवला आिण त्याने गवत कोमजवले. मग त्याचे
फुल गळून पडले व त्याच्या रुपाची शोभा नाहीशी झाली. त्याचप्रमाणे
श्रीमतं मनुष्यदेखील त्याच्या उद्योगात भरात कोमेजून जाईल.

12जो परीक्षा सोसतो तो धन्य आहे कारण परीके्षत उतरल्यावर जो
जीवनाचा मुकुट प्रभूने आपल्यावर प्रीती करणाऱ्यांस देऊ केला आहे तो
त्यास िमळेल.

13कोणाची पिरक्षा होत असता, तेव्हा त्याने असे म्हणू नये की “देवाने
मला मोहात घातले.” कारण देवाला वाईट गोष्टींचा मोह पडणार नाही
आिण तो कोणालाही मोहात पाडत नाही. 14तर प्रत्येकजण त्याच्या
स्वतःच्या इच्छेनुसार मोहात पडतो व भुलवला जातो. 15मग इच्छा
गभर्वती होऊन पापाला जन्म देते व पापाची पूणर् वाढ झाल्यावर मरणाला
उपजवते.

16माझ्या िप्रय बधंंूनो, स्वतःची फसवणूक होऊ देऊ नका.
17प्रत्येक उत्तम दान व पिरपूणर् देणगी देवाकडून आहे. जो बदलत नाही
व िफरण्याने छायेत नाही अशा स्वगीर्य प्रकाश असणाऱ्या िपत्यापासून ते
उतरते. 18आपण त्याच्या िनमीर्ती मधील जसे काय प्रथमफळ व्हावे
म्हणून त्याने सत्यवचनाद्वार ेस्वतःच्या इच्छेने आपणाला जन्म िदला.

खरखरे ेधमार्चरणधमार्चरण

19माझ्या िप्रय बधंंूनो, हे लक्षात ठेवा प्रत्येक मनुष्य ऐकण्यास तत्पर
असावा, बोलण्यात सावकाश असावा आिण रागास मदं असावा.
20कारण मनुष्याच्या रागामुळे देवाचे नीितमत्त्वाचे कायर् घडत नाही.
21 म्हणून तुमच्यासभोवतीच्या सवर् अमगंळ गोष्टींपासून पूणर्पणे स्वतःची
सुटका करून घ्या आिण जी तुमच्या आत्म्याचे तारण करण्यास समथर्
आहे ती देवाची िशकवण तुमच्या अतंःकरणात मुळावलेली आहे ती
लीनतेने स्वीकारा.

22वचनाप्रमाणे आचरण करणार ेअसा व फक्त ऐकणारचे असू नका
तर त्याप्रमाणे करा कारण जर तुम्ही फक्त ऐकता तर तुम्ही स्वतःची
फसवणूक करता. 23जो कोणी देवाचे वचन ऐकतो परतंु त्यानुसार वागत
नाही, तो आरशामध्ये आपले शारीिरक तोंड पाहणाऱ्या मनुष्यासारखा

आहे. 24तो मनुष्य स्वतःकडे लक्षपूवर्क पाहतो. नतंर िनघून जातो
आिण आपण कसे होतो ते लगेच िवसरून जातो. 25परतंु जो
स्वाततं्र्याच्या पिरपूणर् िनयमाचे बारकाईने पालन करतो आिण वचन
ऐकून ते िवसरून न जाता त्यानुसार चालतो, तो मनुष्य जे काही करतो
त्यामध्ये आशीवार्िदत होईल.

26जर एखादा मनुष्य स्वतःला धािर्मक समजतो आिण तरी स्वतःच्या
जीभेवर ताबा ठेवत नाही, तर तो स्वतःच्या अतंःकरणाला फसवतो. त्या
व्यक्तीची धािर्मकता िनरथर्क आहे. 27अनाथ व िवधवा यांच्या संकटात
जो त्यांची काळजी घेतो व स्वतःला जगातील िबघडलेल्या
वातावरणापासून दरू ठेवतो, अशा मनुष्याची धािर्मकता देवासमोर शुद्ध व
िनदोर्ष ठरते.

श्रीमश्रीमंतंत वव गरीबगरीब ह्यांच्याशीह्यांच्याशी वागणवागणूूकक

माझ्या बधंंूनो, गौरवशाली प्रभू येशू िख्रस्तावर िवश्वास ठेवणारे
तुम्ही पक्षपाताने वागू नका 2कारण तुमच्या सभास्थानात
कोणी सोन्याची अगंठी घालणारा, भपकेदार कपड्यातला

मनुष्य आला आिण तेथे मळक्या कपड्यात कोणी गरीबही मनुष्य पण
आला, 3तर भपकेदार झगा घातलेल्या मनुष्याकडे तुम्ही आदराने
पाहता व त्यास म्हणता की, “इथे चांगल्या जागी बसा”; आिण गिरबाला
म्हणता, “तू ितथे उभा रहा,” िंकवा “इथे माझ्या पायाशी बस.” 4तर,
तुम्ही आपसात भेद ठेवता आिण दषु्ट िवचार करणार ेन्यायाधीश झालात
ना?

5माझ्या िप्रय बधंंूनो, ऐका; देवाने जगात जे गरीब आहेत त्यांना
िवश्वासात धनवान होण्यास आिण जे त्याच्यावर प्रीती करतात त्यांना
त्याने ज्याचे वचन िदले आहे त्या राज्याचे वारीस होण्यास िनवडले आहे
की नाही? 6पण तुम्ही गिरबांना तुच्छ मानले आहे. जे श्रीमतं आहेत ते
तुम्हास जाचतात आिण न्यायालयात खेचून नेतात की नाही? 7आिण
तुम्हास जे उत्तम नाव िख्रस्तात िमळाले त्या चांगल्या नावाची ते िंनदा
करतात ना? 8खरोखर, “तू जशी आपल्यावर तशीच आपल्या
शेजार्यावर प्रीती कर,” या शास्त्रलेखातील राजमान्य िनयम जर तुम्ही
पूणर् करीत असाल तर तुम्ही चांगले करीत आहात. 9पण तुम्ही पक्षपात
बाळगीत असाल तर तुम्ही पाप करता आिण उल्लंघन करणार ेम्हणून
िनयमशास्त्राकडून तुम्ही दोषी ठरवले जाता. 10कारण कोणीही मनुष्य
संपूणर् िनयमशास्त्र पाळतो आिण एखाद्या िनयमािवषयी अडखळतो, तरी
तो सवार्ंिवषयी दोषी ठरतो. 11कारण ज्याने म्हणले की, “व्यिभचार करू
नको,” त्यानेच म्हणले की, “खून करू नको” आता, तू जर व्यिभचार
केला नाहीस, पण तू खून केला आहेस तर तू िनयमशास्त्र उल्लंघणारा
झालास. 12तर स्वाततं्र्याच्या िनयमाप्रमाणे ज्यांचा न्याय होणार आहे
त्यांच्याप्रमाणे बोला आिण करा. 13कारण, ज्याने दया दाखवली नाही
त्याचा न्याय दयेवाचून होईल व दया न्यायावर िवजय िमळवते.

श्रद्धाश्रद्धा वव कायकायर्र् ह्यावरह्यावर सुचनासुचना

14माझ्या बधंंूनो, कोणी मनुष्य म्हणत असेल की “माझ्याजवळ
िवश्वास आहे”; पण त्याच्याजवळ जर कृती नाही, तर त्यास काय लाभ?
िवश्वास त्यास तारू शकेल काय? 15जर कोणी भाऊ उघडा असेल
िंकवा कोणी बहीण उघडी असेल आिण रोजच्या अन्नाच्या अडचणीत
असेल, 16आिण तुमच्यातील कोणी त्यांना म्हणेल की, “शांतीने जा,
ऊब घ्या आिण तृप्त व्हा,” पण शरीरासाठी लागणार्या गोष्टी जर तुम्ही
त्यांना पुरवीत नाही, तर काय लाभ? 17 म्हणून कृतींिशवाय िवश्वास
िनजीर्व आहे. 18आता, कोणी मनुष्य म्हणेल की, “तुझ्याजवळ िवश्वास
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आहे आिण माझ्याजवळ कृती आहेत.” तुझ्या कृतींिशवाय तुझा िवश्वास
मला दाखव आिण मी माझ्या कृतीवरून माझा िवश्वास तुला दाखवीन.
19 एकच देव आहे, असा िवश्वास तू धरतोस काय? भूतेसुद्धा िवश्वास
धरतात व थरथर कापतात. 20परतंु मूखर् मनुष्या, कृतीिशवाय िवश्वास
िनरथर्क आहे, हे तुला समजावे अशी तुझी इच्छा आहे काय? 21आपला
पूवर्ज अब्राहाम ह्याने आपला मुलगा इसहाक ह्याला जेव्हा यज्ञवेदीवर
अपर्ण केले, तेव्हा तो कृतीनी नीितमान ठरला नव्हता काय? 22आता,
त्याच्या कृतीबरोबर िवश्वासाने कसे काम केले आिण त्या कृतीकडून
िवश्वास पूणर् केला गेला, हे तुला िदसते का? 23 ‘अब्राहामाने देवावर
िवश्वास ठेवला आिण ते त्याच्या बाजूकडे नीितमत्त्व गणण्यात आले’, हे
म्हणणारा शास्त्रलेख पूणर् झाला आिण त्यास देवाचा िमत्र म्हणण्यात
आले. 24तर तुम्ही हे पाहता की, कोणी मनुष्य केवळ िवश्वासाने नाही,
पण कृतीनी नीितमान ठरतो. 25तसेच राहाब वेश्येने जेव्हा जासुदांना
आत घेतले व दसुर्या वाटेने पाठवून िदले, तेव्हा ती कृतीनी नीितमान
ठरली नाही काय? 26कारण ज्याप्रमाणे आत्म्यािशवाय शरीर िनजीर्व
आहे त्याचप्रमाणे कृतीिशवाय िवश्वास िनजीर्व आहे.

जीभजीभ ताब्यातताब्यात ठठेेवणवणेे

माझ्या बधंंूनो, तुमच्यापकैी पुष्कळजण िशक्षक होऊ नका
कारण आपल्याला अिधक दडं होईल हे तुम्हास माहीत आहे.
2कारण पुष्कळ गोष्टीत आपण सवर्जण अडखळतो. कोणी जर

बोलण्यात चुकत नसेल तर तो पूणर् मनुष्य आहे; तो आपले सवर् शरीरही
िनयतं्रणात ठेवण्यास समथर् आहे. 3पहा, आपण घोड्यांच्या तोंडांत
लगाम घालतो की, त्यांनी आपले ऐकावे; आिण त्याद्वार ेआपण त्यांचे
सवर् शरीर वळवतो. 4तारवेही बघा; ती इतकी मोठी असतात आिण
प्रचंड वार्याने लोटली जातात, पण ती चालवणार्या सुकाणदाराची
इच्छा असते ितकडे एका लहान सुकाणूने पािहजे ितकडे वळवता येतात.
5 त्याचप्रमाणे जीभ एक लहान अवयव आहे आिण मोठ्या गोष्टींची
फुशारकी मारते. पहा, लहानशी आग िकती मोठे रान पेटवते. 6आिण
जीभ एक आग आहे, एक अनीतीचे भुवन आहे. जीभ ही सवर् अवयवात
अशी आहे की, ती सवर् शरीराला अमगंळ करते, सृिष्टक्रमाला आग
लावते; आिण नरकाने पेटलेली अशी आहे. 7कारण प्रत्येक जातीचे पशू
व पक्षी आिण सरपटणार ेव जलचर प्राणी, कह्यात येतात आिण मनुष्याने
कह्यात आणले आहेत. 8पण कोणीही मनुष्य आपली जीभ कह्यात आणू
शकत नाही. ती अनावर व अपायकारक असून, ती प्राणघातक िवषाने
भरलेली आहे. 9आपण ितचाच उपयोग करून परमेश्वर िपत्याचा
धन्यवाद करतो; आिण देवाच्या प्रितमेप्रमाणे िनमार्ण झालेल्या मनुष्यांना
ितनेच शाप देतो. 10 एकाच मुखातून स्तुती आिण शाप बाहेर िनघतात.
माझ्या बधंंूनो, या गोष्टी अशा होऊ नयेत. 11झर्याच्या एकाच मुखातून
गोड पाणी व कडू पाणी िनघते काय? 12माझ्या बधंंूनो, अिंजराचे झाड
जतैुनाची फळे देईल काय? िंकवा द्राक्षवेल अजंीर ेदेईल काय? तसेच
खाऱ्या पाण्यातून गोड पाणी िनघणार नाही.

खोटखोटेे वव खरखरे ेज्ञानज्ञान
13तुमच्यात ज्ञानी व समजंस कोण आहे? त्याने चांगल्या

आचरणातून, ज्ञानीपणाच्या सौम्यतेने, आपल्या स्वतःची कृती
दाखवावी. 14पण तुमच्या मनात कडवट ईष्यार् आिण स्वाथीर्पणा असेल
तर सत्यािवरुद्ध अिभमान िमरवून खोटे बोलू नका. 15 हे ज्ञानीपण वरून
येत नाही. ते पृथ्वीवरचे, जीवधारी स्वभावाचे व सतैानाकडचे असते.
16कारण ईष्यार् आिण स्वाथीर्पणा जेथे आहेत तेथे अव्यवस्था व प्रत्येक
वाईट गोष्ट असते. 17पण जे ज्ञानीपण वरून येते ते प्रथम शुद्ध,
त्यािशवाय शांतीशील, सहनशील आिण िवचारशील असते. ते दयेने व
चांगल्या फळांनी भरलेले असते; ते िनःपक्षपाती व िनदोर्ष असते.
18आिण शांती करणार्यांसाठी नीितमत्त्वरूपी फळ देणार ेबी शांतीत
पेरले जाते.

पक्षकलहाबाबतपक्षकलहाबाबत सुचनासुचना

तुमच्यामध्ये लढाया व भांडणे कोठून येतात? तुमच्या
अवयवात ज्या वाईट वासना लढाई करतात त्यातून की नाही
काय? 2तुम्ही लोभ धरता पण तुम्हास िमळत नाही; तुम्ही

घात व हेवा करता, पण तुम्हास िमळवता येत नाही. तुम्ही भांडता व
लढाई करता तरी तुम्हास िमळत नाही, कारण तुम्ही मागत नाही.
3तुम्ही मागता आिण तुम्हास िमळत नाही; कारण तुम्ही वाईट वासना
बाळगून मागता, म्हणजे आपण आपल्या चनैीसाठी खचार्वे म्हणून
मागता. 4 हे देवाशी अप्रामािणक िपढी! जगाशी मतै्री म्हणजे देवाशी वरै हे
तुम्ही जाणत नाही काय? म्हणून जो कोणी जगाचा िमत्र होऊ इिच्छतो
तो देवाचा वरैी आहे. 5 िंकवा ‘आपल्यात राहणारा पिवत्र आत्मा
ईषार्वान’, असे शास्त्रलेख व्यथर् म्हणतो, असे तुम्हास वाटते काय? 6पण
तो अिधक कृपा करतो, म्हणून शास्त्रलेख असे म्हणतो की, “देव
गिर्वष्ठांना िवरोध करतो, पण लीनांवर कृपा करतो.” 7 म्हणून देवाच्या
अधीन रहा; आिण सतैानाला आडवा, म्हणजे तो तुमच्यापासून दरू पळून
जाईल. 8तुम्ही देवाच्या जवळ या म्हणजे तो तुमच्याजवळ येईल. अहो
पाप्यांनो, तुम्ही हात शुद्ध करा; अहो िद्वमनाच्या मनुष्यांनो, अतंःकरणे
शुद्ध करा. 9दःुखी व्हा, शोक करा आिण रडा; तुमच्या हसण्याचा शोक
होवो; तुमच्या आनदंाची िखन्नता होवो. 10परमेश्वरासमोर नम्र व्हा,
म्हणजे तो तुम्हास उच्च करील.

11बधंंूनो, एकमेकांिवषयी वाईट बोलू नका. जो बधंूिवषयी वाईट
बोलतो व आपल्या बधंूला दोष लावतो तो िनयमशास्त्रािवषयी वाईट
बोलतो आिण िनयमशास्त्राला दोष लावतो. पण तू जर िनयमशास्त्राला
दोष लावलास तर तू िनयम पाळणारा नाहीस पण न्यायाधीश आहेस.
12जो तारण्यास व नष्ट करण्यास समथर् आहे असा िनयमशास्त्र देणारा व
न्यायाधीश एकच आहे. मग शेजार्याला दोष लावणारा तू कोण?

बढाईबढाई मारूमारू नयनयेे म्हणम्हणूूनन इशाराइशारा

13अहो! तुम्ही जे म्हणता की, “आज िंकवा उद्या आपण या गावाला
जाऊ, तेथे वषर्भर राहू आिण व्यापार करून कमावू.” 14पण उद्या काय
होईल हे तुम्हास माहीत नसते. तुमचे आयषु्य काय आहे? तुम्ही केवळ
वाफ आहा; ती थोडा वेळ िदसते आिण नतंर, िदसेनाशी होते.
15 त्याबद्दल तुम्ही असे म्हणा की, “परमेश्वराची इच्छा असल्यास आपण
िजवंत असू आिण हे करू िंकवा ते करू.” 16आता, तुम्ही आपल्या
योजनेचा अिभमान िमरवता. अशा प्रकारचा सवर् अिभमान व्यथर् आहे.
17 म्हणून चांगले करणे कळत असून, जो ते करीत नाही त्यास ते पाप
आहे.

श्रीमश्रीमंतंानीतानी ककेेललेेल्याल्या जुलुमांचजुलुमांचेे प्रितफळप्रितफळ

धनवान लोकहो ऐका, तुमच्यावर जी संकटे येत आहेत
त्याबद्दल रडा व आक्रोश करा. 2तुमची संपत्ती नाश पावली
आहे व तुमच्या कपड्यांना कसर खाऊन टाकीत आहेत.

3तुमचे सोनेचांदी मातीमोल झाले आहे. त्याच्यावर चढलेला थर
तुमच्यािवरुध्द साक्ष देईल आिण तुमचे शरीर अग्नीसारखे खाऊन
टाकील. तुम्ही शेवटल्या िदवसांसाठी धन साठवून ठेवले आहे. 4पहा!
तुमच्या शेतात कापणी करणाऱ्या मजुरांची मजुरी जी तुम्ही अडवून
धरलीत ती ओरडून दःुख करीत आहे आिण ते रडणे सनै्याच्या
परमेश्वराच्या कानी पोहोचले आहे. 5जगात असताना तुम्ही चनैबाजी व
िवलास केला आिण मन मानेल तसे वागला. वधावयाच्या िदवासासाठी
खाऊनिपऊन तयार केलेल्या सारखे तुम्ही पुष्ट झालात. 6 जे लोक
तुम्हास काहीही िवरोध करीत नाही अशा नीितमान लोकांस तुम्ही दोषी
ठरवले आहे आिण त्यांची हत्या केली आहे.

सोशीकपणासोशीकपणा बाळगावाबाळगावा म्हणम्हणूूनन बोधबोध
7यासाठी 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.
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8तुम्हीसुद्धा धीराने वाट पािहली पािहजे. तुमचे अतंःकरण बळकट करा
कारण प्रभूचे दसुर ेआगमन जवळ आले आहे. 9बधंंूनो, एकमेकांिवरुद्ध
कुरकुर करण्याचे थांबवा, यासाठी की तुम्ही दोषी ठरू नये. पहा,
न्यायाधीश दाराजवळ आत येण्यासाठी तयारीत उभा आहे. 10बधंंूनो,
जे संदेष्टे प्रभूच्या नावाने बोलले त्यांचे दःुख सहन व धीरािवषयी
उदाहरण घ्या. 11 त्यांनी दःुखसहन केले म्हणून आपण त्यांना धन्य
म्हणतो, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही ईयोबाच्या सहनशीलतेिवषयी ऐकले आहे
आिण प्रभूकडून जो त्याचा शेवट झाला तोसुध्दा पािहला आहे, तो असा
की प्रभू फार दयाळू आिण कनवाळू आहे.

12माझ्या बधंंूनो, मुख्यतः शपथ वाहू नका; स्वगार्ची, पृथ्वीची िंकवा
दसुरी कशाचीही शपथ वाहू नका. तुम्ही दोषी ठरू नये म्हणून तुम्हास
होय म्हणायचे तर होयच म्हणा. तुम्हास नाही म्हणायचे तर नाहीच
म्हणा. 13तुमच्यातील कोणी संकटात आहे काय? त्याने प्राथर्ना करावी.
कोणी आनदंी आहे काय? त्याने स्तुितगान करावे. 14तुमच्यापकैी कोणी
आजारी आहे काय? त्याने मडंळीतील वडीलांना बोलवावे व त्यांना

त्याच्यासाठी प्राथर्ना करण्यास सांगावे आिण प्रभूच्या नावाने त्याच्यावर
तेल लावावे 15 िवश्वासाने केलेली प्राथर्ना आजारी मनुष्यास बर ेकरील व
प्रभू त्यास उठवील. जर त्याने पापे केली असतील तर प्रभू 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 नतंर साडेतीन वषेर् देशात पाऊस पडला
नाही. 18मग त्याने पुन्हा प्राथर्ना केली व आकाशाने पाऊस िदला आिण
पृथ्वीने आपले धान्य उपजवले.

19माझ्या बधंंूनो, जर तुमच्यापकैी कोणी चुकला िंकवा सत्यापासून
दरू भटकला असेल आिण जर कोणी त्यास परत आणले तर पापी
मनुष्यास चुकीच्या मागार्वरून तो परत आणतो. 20तो त्याचा जीव
मरणापासून तारील व पापांची रास झाकील.
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नमस्कारनमस्कार

येशू िख्रस्ताचा प्रेिषत पेत्र ह्याजकडून, पतं, गलतीया,
कप्पदिुकया, आिशया व िबथुिनया या प्रांतात उपरी म्हणून
पांगलेल्या देवाच्या लोकांस पत्र, 2 देविपत्याच्या

पूवर्ज्ञानानुसार, आत्म्याच्या पिवत्रीकरणाद्वार,े येशूच्या आजे्ञत
राहण्यासाठी त्याचे रक्त िंशपडून िनवडलेले तुम्हास कृपा व शांती िवपुल
िमळोत.

आभारप्रदशआभारप्रदशर्र्नन

3आपला प्रभू येशू िख्रस्त याचा देव आिण िपता धन्यवािदत असो!
त्याने आपल्या महादयेने येशू िख्रस्ताला मृतांतून उठवून आपल्याला
एका िजवंत आशेत पुन्हा जन्म िदला आहे, 4आिण त्याद्वार ेिमळणारे
अिवनाशी, िनमर्ळ व अक्षय वतन स्वगार्त तुमच्यासाठी राखून ठेवले
आहे, 5आिण शेवटच्या काळात प्रकट करण्याकरता िसद्ध केलेल्या
तारणासाठी तुम्ही देवाच्या सामथ्यार्ने िवश्वासाद्वार,े राखलेले आहात.

िख्रस्तिशष्यांनािख्रस्तिशष्यांना तारणप्राप्तीचीतारणप्राप्तीची आशाआशा आहआहेे म्हणम्हणूूनन आभारप्रदशआभारप्रदशर्र्नन

6आिण या कारणास्तव, आताच्या काळात, िनरिनराळया प्रकारच्या
परीक्षांमुळे तुम्हास थोडा वेळ भाग पडल्यास तुम्ही दःुख सोशीत
असताही आनिंदत होता. 7 म्हणजे, नाशवंत सोन्याची परीक्षा अग्नीने
करतात, त्या सोन्याहून मोलवान असलेल्या तुमच्या िवश्वासाची परीक्षा,
येशू िख्रस्ताचे येणे होईल त्यावेळी, प्रशसेंला, गौरवाला व मानाला कारण
व्हावी. 8तुम्ही त्यास बिघतले नसताही तुम्ही त्याच्यावर प्रीती करता
आिण त्यास पािहले नसताही त्याच्यावर िवश्वास ठेवून, तुम्ही अवणर्नीय,
गौरवी आनदंाने उल्लसीत होता. 9कारण, तुमच्या िवश्वासाचे प्रितफळ,
म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारण तुम्ही िमळवत आहात. 10तुम्हास प्राप्त
होणार्या कृपेिवषयी ज्या संदेष्ट्यांनी संदेश सांिगतले ते या तारणािवषयी
िवचार व शोध करीत होते. 11 त्यांच्यामधील िख्रस्ताचा आत्मा जेव्हा
िख्रस्ताच्या दःुखांिवषयी व त्यानतंरच्या त्याच्या िजवंत उठण्याच्या
गौरवी गोष्टींिवषयी पूवीर्च सांिगतले होते, तेव्हा त्याने कोणता िंकवा
कोणत्या प्रकारचा काळ दशर्वला याचा ते िवचार करीत होते. 12 त्यांना
प्रकट झाले होते की, स्वगार्तून खाली पाठवलेल्या पिवत्र आत्म्याच्या
प्रेरणेने, तुम्हास शुभवतर्मान सांगणार्यांनी आता ज्या गोष्टी तुम्हास
सांिगतल्या, त्यामध्ये ते स्वतःची नाही, पण तुमची सेवा करीत होते. त्या
गोष्टी न्याहाळून पाहण्याची इच्छा देवदतूांना आहे.

िख्रस्तिशष्यांनािख्रस्तिशष्यांना शोभशोभेेससेे शीलशील
13 म्हणून तुम्ही आपल्या मनाची कंबर कसून सावध रहा आिण येशू

िख्रस्ताचे येणे होईल त्यावेळी तुमच्यावर जी कृपा होणार आहे ितच्यावर
पूणर् आशा ठेवा. 14तुम्ही आज्ञांिकत मुले होऊन, तुमच्या पूवीर्च्या
अज्ञानातील वासनांप्रमाणे स्वतःला वळण लावू नका. 15परतंु तुम्हास
ज्याने पाचारण केले तो जसा पिवत्र आहे तसे तुम्ही आपल्या सवर्
वागण्यात पिवत्र व्हा. 16कारण असे जे पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे की,
“तुम्ही पिवत्र असा कारण मी पिवत्र आहे.” 17आिण पक्षपात न करता,
जो प्रत्येक मनुष्याचा कामाप्रमाणे न्याय करतो त्यास तुम्ही जर िपता
म्हणून हाक मारता, तर तुमच्या प्रवासाच्या काळात तुम्ही भय धरून
वागले पािहजे. 18कारण तुम्हास माहीत आहे की, तुमच्या पूवर्जांनी
लावून िदलेल्या िनरथर्क आचरणातून चांदीसोन्यासारख्या नाशवंत

गोष्टीद्वार,े तुमची सुटका केली गेली नाही. 19 िनष्कलकं व िनदोर्ष कोकरा
झालेल्या िख्रस्ताच्या मोलवान रक्ताद्वार ेतुम्ही मुक्त झाला आहात.
20खरोखर, जगाच्या स्थापने अगोदर, तो पूवीर्पासून नेमलेला होता. पण
या शेवटच्या काळात तो तुमच्यासाठी प्रकट झाला, 21आिण
त्याच्याद्वार ेतुम्ही देवावर िवश्वास ठेवला; कारण देवावर तुमचा िवश्वास व
तुमची आशा असावी म्हणून त्यास मृतांतून उठवून गौरव िदला.

22तुम्ही जर आत्म्याच्याद्वार,े सत्याचे आज्ञापालन करून, िनष्कपट
बधंुप्रेमासाठी आपले जीव शुद्ध केले आहे, तर तुम्ही आस्थेने एकमेकांवर
मनापासून प्रीती करा. 23कारण तुम्ही नाशवंत बीजाकडून नाही पण
अिवनाशी बीजाकडून, म्हणजे देवाच्या, िजवंत िटकणार्या वचनाच्याद्वारे
तुमचा पुन्हा जन्म पावलेले आहात.

24कारण पिवत्रशास्त्रात असे िलिहले आहे, “सवर् मानवजाती
गवतासारखी आहे व ितचे सवर् वभैव गवताच्या फुलासारखे आहे गवत
वाळते व त्याचे फूल गळते,

25परतंु परमेश्वराचे वचन सवर्काळ िटकते.” तुम्हास त्याच वचनाचे
शुभवतर्मान तुम्हास सांगण्यात आले ते तेच आहे.

म्हणून तुम्ही सवर् दषु्टपणा, सवर् कपट, ढोंग, हेवा व सवर् दभुार्षणे
दरू ठेवून, 2-3परमेश्वर कृपाळू आहे, असा तुम्ही अनुभव घेतला
आहे तर तुम्ही त्याद्वार ेतारणासाठी तुमची वाढ व्हावी म्हणून

नूतन जन्मलेल्या बालकांसारखे आध्याित्मक िनऱ्या दधुाची इच्छा धरा.
4मनुष्यांनी नाकारलेल्या पण देवाने िनवडलेल्या मोलवान अशा िजवंत
दगडाकडे तुम्ही येत असता, 5तुम्हीही िजवंत दगडांप्रमाणे, आित्मक
भवन असे, रचले जात आहात देवाला आवडणार ेआध्याित्मक यज्ञ, येशू
िख्रस्ताद्वार,े अपर्ण करण्यासाठी एक पिवत्र याजकगण असे उभारले जात
आहात.

6 म्हणून शास्त्रलेखातही असे आहे की, “पाहा, मी एक िनवडलेला व
मोलवान असलेला, कोनिशला िसयोनात ठेवतो आिण जो त्याच्यावर
िवश्वास ठेवतो तो फजीत होणार नाही.”

7 म्हणून िवश्वास ठेवणार्या तुम्हास तो मोलवान आहे; पण, जे िवश्वास
ठेवत नाहीत त्यांना ‘बांधणार्यांनी जो दगड नाकारला तोच कोपर्याचा
मुख्य कोनिशला झाला आहे.’

8असा देखील शास्त्रलेख आहे,
“अडखळण्याचा दगड व अडथळ्याचा खडक झाला आहे.” ते वचन
मानीत नसल्यामुळे अडखळतात आिण त्यासाठीच ते नेमलेले होते.

9पण तुम्ही एक िनवडलेला वंश, एक राजकीय याजकगण, एक पिवत्र
राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहा; ह्यासाठी की, तुम्हास ज्याने
अधंारातून आपल्या अद्भतू प्रकाशात बोलावले त्याचे गुण तुम्ही प्रिसद्ध
करावेत. 10 ते तुम्ही पूवीर् लोक नव्हता पण आता देवाचे लोक आहात;
तुमच्यावर दया केली नव्हती पण आता दया केली गेली आहे.

11माझ्या िप्रयांनो, तुम्ही उपरी व प्रवासी असल्यामुळे मी तुम्हास
िवनतंी करतो की, आत्म्याबरोबर लढाई करणार्या दिैहक वासनांपासून
दरू रहा. 12परराष्ट्र ीयात आपले आचरण चांगले ठेवा, म्हणजे तुम्हास
दरुाचरणी मानून, ते जरी तुमच्यािवषयी वाईट बोलतात, तरी तुमची जी
चांगली कामे त्यांना िदसतील, त्यावरून त्याच्या भेटीच्या िदवशी त्यांनी
देवाचे गौरव करावे.

सरकारीसरकारी अिधकाऱ्यांच्याअिधकाऱ्यांच्या अअंिंकतिकत होऊनहोऊन राहणराहणेे

13प्रत्येक प्रकारच्या मानवी व्यवस्थेला, प्रभूकरता, आज्ञाधारक रहा.
राजा शे्रष्ठ म्हणून त्याच्या अधीन राहा. 14 जे अिधकारी असतील त्यांना
आज्ञांिकत रहा; कारण वाईट करणार्यांना िशक्षा करण्यास व चांगले
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करणार्यांची प्रशसंा करण्यास ते पाठवलेले आहेत. 15कारण देवाची
इच्छा आहे की, तुम्ही चांगले करीत राहून िनबर् ुद्ध मनुष्यांच्या अज्ञानाला
गप्प करावे. 16तुम्ही स्वततं्र आहात, परतंु वाईट प्रवृतीवर पांघरूण
घालण्यास स्वाततं्र्याचा उपयोग न करता, देवाचे दास म्हणून जगावे
17सवार्ंना मान द्या; बधंुवगार्वर प्रीती करा; देवाचे भय धरा; राजाला मान
द्या.

ससेेववेेचाचा अथअथर्र्
18घरच्या नोकरांनो, तुम्ही पूणर् आदराने आपल्या स्वामीच्या आजे्ञत

रहा. जे चांगले आिण सहनशील असतील त्यांनाच नव्हे, पण कठोर
असतील त्यांनादेखील आजे्ञत रहा 19कारण, जर कोणी देवािवषयी
िववेक बाळगून, अन्याय सोसून, दःुख सहन करीत असेल, तर ते स्तुत्य
आहे; 20पण तुम्ही पाप करता तेव्हा तुम्हास ठोसे िदले गेले आिण तुम्ही
ते सहन केलेत तर त्यामध्ये काय मोठेपणा आहे? पण चांगले करून
सोसावे लागते तेव्हा तुम्ही ते सहन केले, तर ते देवाला आवडणार ेआहे.
21कारण ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण करण्यात आले आहे; कारण
िख्रस्तानेही तुमच्यासाठी दःुख सोसले आहे; आिण तुम्ही त्याच्या
पावलांवरून मागोमाग जावे म्हणून त्याने तुमच्यासाठी िकत्ता ठेवला
आहे.

22 त्याने पाप केले नाही व
त्याच्या मुखात काही कपट आढळले नाही.
23 त्याची हेटाळणी होत असता त्याने िफरून हेटाळले नाही,
आिण सोशीत असता त्याने धमकावले नाही; पण देव जो नीतीने न्याय
करतो त्याच्या हातात त्याने स्वतःस सोपवले.

24 त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहून वधस्तभंावर नेली,
ह्यासाठी की, आपण पापाला मरून नीितमत्त्वाला िजवंत रहावे; त्यास
बसलेल्या माराने तुम्ही िनरोगी झाला आहात. 25कारण तुम्ही
मेंढरांसारखे बहकत होता; पण जो तुमच्या जीवांचा मेंढपाळ व रक्षक
आहे, त्याच्याकडे आता परत आला आहात.

पतीपती वव पत्नीपत्नी

1-2आिण तुम्ही िववािहत िस्त्रयांनो, आपल्या पतीच्या अधीन
रहा; म्हणजे कोणी वचनाला अमान्य असेल, तरी तुमचे
भीडस्तपणाचे िनमर्ळ वतर्न पाहून ते वचनांवाचून आपल्या

िस्त्रयांच्या वतर्नाने िमळवून घेतले जावे कारण ते तुमचे शुद्ध, आदराचे
आचरण पाहतील. 3तुमची शोभा ही केस गंुफणे, सोन्याची दािगने
घालणे आिण उंची वस्त्रे वापरणे ह्यांची बाहेरची शोभा असू नये; 4पण
अतंःकरणात गुप्त राहणार्या मानवी स्वभावात, म्हणजे देवाच्या दृष्टीने
बहुमोल असलेल्या, सौम्य आिण शांत आत्म्याच्या अिवनाशी भूषणात
ती असावी. 5कारण देवावर आशा ठेवणार्या, प्राचीन काळच्या, पिवत्र
िस्त्रयांनीही अशाप्रकार ेआपल्या पतीच्या अधीन राहून स्वतःला शोभवत
असत. 6उदाहरणाथर्, सारनेेही अब्राहामाला धनी म्हणून त्याच्या आज्ञा
पाळल्या. तुम्ही चांगले करीत असाल आिण कोणत्याही भयाला भीत
नसाल तर तुम्ही ितच्या मुली झाला आहात.

7पतींनो, तुम्हीही आपल्या पत्नीला अिधक नाजूक पात्राप्रमाणे,
आपल्या ज्ञानानुसार, मान द्या आिण जीवनाच्या कृपेचे जोडीचे वारीस
म्हणून एकत्र रहा, म्हणजे तुमच्या प्राथर्नेत व्यत्यय येवू नये.

िख्रस्तिनष्ठिख्रस्तिनष्ठ मनुष्यांनामनुष्यांना शोभणारीशोभणारी सहानुभूतीसहानुभूती

8 शेवटी सवर्जण एकमनाचे व्हा आिण एकभावाचे होऊन बधंुप्रेम
बाळगणार,े कनवाळू व प्रेमळ मनाचे व्हा. 9तर वाईटाबद्दल वाईट आिण
िंनदेबद्दल िंनदा, अशी परतफेड करू नका, पण आशीवार्द द्या कारण
ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण करण्यात आले आहे; म्हणजे तुम्हास
आशीवार्द हे वतन िमळावे.

10कारण, “जो जीिवताची आवड धरतो व चांगले िदवस बघावेत अशी
इच्छा करतो
त्याने वाईटापासून आपली जीभ कपटी भाषणापासून, आपले ओठ
आवरावेत

11 त्याने वाईट सोडून चांगले करावे,

शांतीचा शोध करून ितला अनुसरावे.
12कारण परमेश्वराचे डोळे नीितमानांवर असतात व त्याचे कान

त्यांच्या िवनतंीकडे असतात
पण वाईट करणार्यावर परमेश्वराची करडी नजर असते.”

अन्यायअन्याय सोसूनसोसून िख्रस्तानिख्रस्तानेे घालूनघालून िदलिदलेेललेे उदाहरणउदाहरण

13आिण तुम्ही जर चांगल्यािवषयी आवेशी झाला, तर कोण तुमचे
वाईट करील? 14पण, नीितमत्त्वाकरता तुम्ही सोसले तर तुम्ही धन्य!
त्यांच्या भयाने िभऊ नका िंकवा अस्वस्थ होऊ नका. 15पण िख्रस्ताला
प्रभू म्हणून आपल्या अतंःकरणात पिवत्र माना व तुमच्या आशेचे कारण
िवचारणार्या प्रत्येक मनुष्यास सौम्यतेने व आदराने प्रत्यतु्तर देण्यास
तुम्ही नेहमी तयार असा. 16आिण चांगला िववेक ठेवा; म्हणजे,
तुमच्यािवषयी वाईट बोलत असता, िख्रस्तातील तुमच्या चांगल्या
आचरणावर खोटे आरोप करणार्यांना लाज वाटावी. 17कारण चांगले
केल्याबद्दल तुम्ही सोसावे हे जर देवाला बर ेवाटते, तर वाईट
केल्याबद्दल सोसण्यापेक्षा ते अिधक बर.े 18कारण, आपल्याला देवाकडे
आणण्यास िख्रस्तसुद्धा पापांसाठी, नीितमान अनीितमान लोकांसाठी,
एकदा मरण पावला. तो देहाने मारला गेला, पण आत्म्याने िजवंत केला
गेला. 19आिण तो त्याद्वार ेगेला व त्याने तुरंूगातल्या आत्म्यांना घोषणा
केली. 20नोहाच्या िदवसात, तारू तयार होतेवेळी, देवाची सहनशीलता
प्रतीक्षा करीत असता, पूवीर् ज्यांनी अवमान केला ते हे होते. त्या तारवात
केवळ थोडे, म्हणजे आठ जीव, पाण्याकडून तारले गेले. 21आतासुद्धा,
त्याचे प्रितरूप असा बािप्तस्मा (देहाचा मळ काढून नाही, पण चांगल्या
िववेकाने देवाला िदलेले वचन म्हणून) येशू िख्रस्ताच्या पुनरुत्थानाकडून
आपल्याला तारतो. 22तो स्वगार्त गेला असून देवाच्या उजवीकडे आहे
आिण देवदतू, अिधकारी व सत्ताधीश त्याच्या अधीन आहेत.

पापाचापापाचा त्यागत्याग करणकरणेे

म्हणून िख्रस्ताने देहाने दःुख सोसले आिण तुम्हीही त्याच्या
वृत्तीची शस्त्रसामग्री पिरधान करा कारण ज्याने देहात सोसले
आहे तो पापापासून दरू झाला आहे. 2 म्हणून अशा मनुष्याने

आपल्या देहातील पुढील आयषु्य, मनुष्यांच्या वासनांसाठी नाही, पण
देवाच्या इच्छेसाठी जगावे. 3कारण परराष्ट्र ीयांच्या इच्छेप्रमाणे करण्यास
गेलेला काळ पुर ेझाला. तेव्हा तुम्ही कामातुरपणात, वासनांत,
दारूबाजीत, दगंलीत, तसेच बदफैली व अमगंळ मूिर्तपूजेत आपल्या
मागार्ने गेलात. 4अशा बेतालपणाच्या स्वरैाचरणात आता तुम्ही
त्यांच्याबरोबर घुसत नाही, ह्याचे त्यांना नवल वाटून ते तुमची िंनदा
करतात. 5तरीही, देव जो िजवंतांचा व मृतांचा न्याय करण्यास तयार
आहे त्यास ते आपला िहशोब देतील. 6कारण, याकिरता, मृतांनादेखील
शुभवतर्मान सांगण्यात आले होते; म्हणजे जरी मनुष्यांप्रमाणे त्यांचा
देहात न्याय झाला तरी त्यांनी देवाप्रमाणे आत्म्यात िजवंत रहावे.

7पण सवर् गोष्टींचा शेवट जवळ आला आहे म्हणून समजंस मनाचे व्हा
आिण प्राथर्नेसाठी सावध रहा; 8आिण सवार्ंत महत्त्वाची गोष्ट ही की
आपल्यात वाढती प्रीती ठेवा, कारण प्रीतीने पापांची रास झाकली जाते.
9काही कुरकुर न करता तुम्ही सवर्जण एकमेकांचा पाहुणचार करणारे
व्हा. 10तुम्ही देवाच्या बहुिवध कृपेचे चांगले कारभारी या नात्याने,
प्रत्येकास िमळालेल्या कृपादानाने एकमेकांची सेवा करा. 11जो भाषण
करतो त्याने आपण देवाची वचने बोलत आहोत असे बोलावे व जो सेवा
करतो त्याने आपण आपली सेवा देवाने िदलेल्या शक्तीने करीत आहोत
अशी करावी. म्हणजे, येशू िख्रस्ताद्वार,े सवर् गोष्टींत देवाचे गौरव करावे,
त्यास गौरव व पराक्रम ही यगुानुयगु असोत. आमेन.

िख्रस्तासाठीिख्रस्तासाठी ददुःुखःख सहनसहन करण्याचाकरण्याचा हक्कहक्क
12 िप्रयांनो, तुमच्या परीके्षसाठी, तुमची अिग्नपरीक्षा होण्यात तुम्हास

काही अपूवर् झाले, असे वाटून त्याचे नवल मानू नका. 13उलट तुम्ही
िख्रस्ताच्या दःुखात भागीदार होत आहात म्हणून आनदं करा. म्हणजे
त्याचे गौरव प्रकट होईल तेव्हाही फार मोठ्या आनदंाने तुम्ही उल्लािसत
व्हावे. 14 िख्रस्ताच्या नावाकरता तुमची िंनदा होत असेल तर तुम्ही
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धन्य! आहात कारण गौरवाचा आत्मा म्हणजे देवाचा आत्मा तुमच्यावर
येऊन रािहला आहे.

15पण तुमच्यातील कोणी खनुी िंकवा चोर म्हणून, वाईट करणारा
िंकवा दसुर्याच्या कामात लुडबुड करणारा म्हणून कोणी दःुख भोगू नये.
16 िख्रस्ती म्हणून जर कोणाला दःुख सहन करावे लागत असेल तर
त्यास लाज वाटू नये; त्या नावामुळे देवाचे गौरव करावे. 17कारण
देवाच्या घराण्यापासून न्यायिनवाड्यास आरभं होण्याची वेळ आता
आली आहे आिण तो जर प्रथम आपल्यापासून झाला, तर जे देवाचे
शुभवतर्मान मानीत नाहीत त्यांचा शेवट काय होईल? 18नीितमान जर
कष्टाने तर जो भिक्तहीन व पापी ह्याला िठकाण कोठे िमळेल? 19 म्हणून
जे देवाच्या इच्छेप्रमाणे सोसतात त्यांनी चांगले करीत राहून, जो िवश्वासू
िनमार्णकतार् आहे त्याच्याहाती आपले जीव सोपवावेत.

विडलांनाविडलांना बोधबोध

तुमच्यात जे कोणी वडील आहेत त्यांना मी एक सोबतीचा
वडील व िख्रस्ताच्या दःुखांचा साक्षी म्हणून व त्याचप्रमाणे, पुढे
प्रकट होणार असलेल्या गौरवाचा एक भागीदार म्हणून हा बोध

करतो. 2तुमच्यामधील देवाच्या कळपाचे पालन करा; भाग पडते म्हणून
नाही पण देवाला आवडेल असे, स्वेच्छेने, द्रव्यलोभासाठी नाही पण
उत्सुकतेने करा 3आिण, वतनावर धनीपण चालवून नाही, पण
कळपाला उदाहरणे होऊन त्याचे पालन करा. 4आिण मुख्य मेंढपाळ
प्रकट होईल तेव्हा तुम्हास गौरवाचा न कोमेजणारा मुकुट िमळेल.
5तसेच तरुणांनो, तुम्ही विडलांच्या अधीन रहा आिण तसेच तुम्ही

सगळे जण एकमेकांची सेवा करण्यास नम्रतारूप वस्त्र घेऊन कमरसे
गंुडाळा; कारण देव गिर्वष्ठांना िवरोध करतो पण लीनांना कृपा पुरवतो.

सवसवर्र्सामान्यसामान्य बोधबोध
6 म्हणून देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा ह्यासाठी की त्याने

तुम्हास योग्यवेळी उंच करावे. 7तुम्ही आपली सवर् िंचता त्याच्यावर
टाका, कारण तो तुमची काळजी करतो.

8सावध रहा; जागृत रहा कारण तुमचा शत्रू सतैान हा गजर्णाऱ्या
िंसहाप्रमाणे, कोणाला िगळावे म्हणून शोधीत िफरतो. 9तुम्ही िवश्वासात
िस्थर राहून त्याच्यािवरुध्द उभे रहा कारण तुम्ही जाणता की, जगात
असलेल्या तुमच्या बांधवांवर तशीच दःुखे आणली जात आहेत.

10पण तुम्हास ज्याने िख्रस्ताद्वार,े आपल्या सनातन गौरवात
बोलावले आहे तो सवर् कृपेचा देव, तुम्ही अल्पकाळ सोसल्यानतंर,
स्वतः तुम्हास पिरपूणर् करील, िस्थर करील आिण दृढ करील. 11 त्याचा
पराक्रम यगुानुयगु आहे. आमेन.

12मी ज्या िसल्वानला िवश्वासू बधंू म्हणून मानतो त्याच्याहाती
तुम्हास थोडक्यात िलहून पाठवून, बोध करतो आिण साक्ष देतो की, ही
देवाची खरी कृपा आहे. त्यामध्ये तुम्ही िस्थर रहा.

13बाबेल येथील, तुमच्या जोडीची िनवडलेली मडंळी तुम्हास सलाम
पाठवत आहे आिण माझा मुलगा माकर्  हाही पाठवत आहे 14प्रीतीच्या
अिभवादनाने एकमेकांना सलाम द्या. िख्रस्तामधील तुम्हा सवार्ंना शांती
असो.
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पपेेत्राचत्राचेे ददुसुरसरे ेपत्रपत्र

आपला देव व तारणारा येशू िख्रस्त ह्याच्या नीितमत्त्वाने
आमच्यासारखा, मोलवान िवश्वास िमळालेल्या लोकांस, येशू
िख्रस्ताचा दास व प्रेिषत िशमोन पेत्र ह्याजकडून पत्र; 2 देव

आिण आपला प्रभू येशू ह्यांच्या ओळखीने तुम्हास कृपा व शांती िवपुल
िमळत राहो.

िख्रस्तीिख्रस्ती मनुष्याचमनुष्याचेे हक्कहक्क वव शीलशील
3 देवाने तुम्हा आम्हास आपल्या गौरवासाठी व साित्वकतेसाठी

बोलावले आहे, त्याच्या ओळखीच्या द्वार,े त्याच्या दवैी सामथ्यार्ने
जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सवर् गोष्टी िदल्या आहेत.
4 त्यांच्यायोगे मोलवान व अित महान वचने देण्यात आली आहेत;
ह्यासाठी की, त्यांच्याद्वार ेतुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील
भ्रष्टता चुकवून दवैी स्वभावाचे भागीदार व्हावे. 5ह्याच्या कारणास्तव
तुम्ही होईल िततका प्रयत्न करून आपल्या िवश्वासात साित्वकतेची,
साित्वकतेत ज्ञानाची 6ज्ञानात इिंद्रयदमनाची, इिंद्रयदमनात
सहनशीलता आिण सहनशीलतेला सुभक्ती, 7आिण सुभक्तीत
बधंुप्रीतीची व बधंुप्रीती मध्ये प्रीतीची भर जोडा. 8कारण हे गुण
तुम्हामध्ये असून ते वाढते असले तर आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्या
ओळखीिवषयी तुम्ही िनरुपयोगी व िनष्फळ ठरणार नाही, असे ते
तुम्हास करतील. 9ज्याच्या ठायी या गोष्टी नाहीत तो आंधळा आहे;
अदरूदृष्टीचा आहे, त्यास आपल्या पूवीर्च्या पापांपासून शुद्ध झाल्याचा
िवसर पडला आहे; 10 म्हणून बधंंूनो, तुमचे पाचारण व तुमची िनवड
अढळ करण्यासाठी िवशेष प्रयत्न करा. या गोष्टी तुम्ही केल्या तर तुम्ही
कधी अडखळणार नाही. 11आिण तशा प्रकार ेआपला प्रभू व तारणारा
येशू िख्रस्त ह्याच्या सावर्कािलक राज्यात जयोत्सावाने तुमचा प्रवेश
होईल.

जागृतजागृत राहण्याबाबतराहण्याबाबत इशाराइशारा

12या कारणास्तव, जरी तुम्हास या गोष्टी मािहत आहेत आिण प्राप्त
झालेल्या सत्यात तुम्ही िस्थर झाला आहा, तरी तुम्हास त्यांची नेहमीच
आठवण देण्याची काळजी घेईन. 13मी या मडंपात आहे तोपयर्ंत तुम्हास
आठवण देऊन जागृत ठेवणे हे मला योग्य वाटते. 14कारण मला माहीत
आहे की, आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याने मला कळवल्याप्रमाणे मला माझा
मडंप लवकर काढावा लागेल. 15आिण माझे िनघून जाणे झाल्यानतंरही
या गोष्टी, सतत तुमच्या स्मरणात रहाव्या म्हणून शक्य िततके करीन.

पपेेत्राचीत्राची स्वतःचीस्वतःची साक्षसाक्ष वव ससंदंदेेष्ट्यांचीष्ट्यांची साक्षसाक्ष
16कारण चातुयार्ने किल्पलेल्या कथास अनुसरून आम्ही आपल्या

प्रभू येशू िख्रस्ताचे सामथ्यर् व येण्यािवषयी जे तुम्हास कळवले असे नाही
तर आम्ही त्याचे ऐश्वयर्, प्रत्यक्ष पाहणार ेहोतो. 17कारण त्यास
देविपत्याकडून सन्मान व गौरव िमळाले; तेव्हा ऐश्वयर्यकु्त गौरवाच्याद्वारे
अशी वाणी झाली की, “हा माझा िप्रय पुत्र, मला परमिप्रय आहे,
ह्याच्यािवषयी मी संतुष्ट आहे.” 18 त्याच्याबरोबर पिवत्र डोंगरावर
असताना आकाशातून आलेली ही वाणी आम्ही स्वतः ऐकली.
19 िशवाय अिधक िनिश्चत असे संदेष्ट्याचे वचन आम्हाजवळ आहे; ते
काळोख्या जागी प्रकाशणार्या िदव्याप्रमाणे आहे म्हणून, तुमच्या
अतंःकरणात िदवस उजाडेपयर्ंत व प्रभाततारा उगवेपयर्ंत तुम्ही त्याकडे
लक्ष द्याल तर चांगले कराल. 20तुम्ही प्रथम हे जाणा की,
शास्त्रलेखातील कोणताही संदेश स्वतः अथर् लावण्यासाठी झाला नाही.

21कारण कोणत्याही काळात मनुष्यांच्या इच्छेने संदेश झाला नाही, तर
पिवत्र आत्म्याने प्रेिरत झालेल्या मनुष्यांनी देवाकडून आलेला संदेश
िदला आहे.

खोटखोटेे ससंदंदेेष्टषे्ट ेवव पापीपापी जीवनक्रमजीवनक्रम

पण त्या लोकात खोटे संदेष्टे झाले होते, तसे तुमच्यात खोटे
िशक्षकही होतील; ते आपली िवघातक मते चोरून लपवून
आत आणतील आिण त्यांना ज्याने िवकत घेतले आहे त्या

स्वामीला ते नाकारतील व तसे करून ते आपल्या स्वतःवर शीघ्र नाश
ओढवून घेतील. 2पुष्कळजण त्यांच्या कामातुरपणाचे अनुकरण करतील
व सत्याच्या मागार्ची त्यामुळे िंनदा होईल. 3आिण बनावट गोष्टी रचून ते
लोभाने तुमच्यावर पसेै िमळवतील. त्यांच्याकिरता ठरलेला दडं
पिहल्यापासूनच िवलबं करीत नाही, अिण त्यांचा नाश डुलक्या घेत
नाही. 4कारण जर देवाने पाप करणार्या देवदतूांनाही राखले नाही पण
नरकात लोटून, गडद काळोखाच्या खाडयात न्यायासाठी अटकेत
ठेवले; 5जर त्याने पिहले जग राखले नाही पण अभक्तांच्या त्या जगावर
जलप्रलय आणून, नीितमत्त्वाचा उपदेशक नोहा ह्यालाच केवळ इतर
सात जणांसिहत सुरिक्षत ठेवले; 6जर त्याने सदोम व गमोरा या नगरांची
राख करून त्यांना नाशाची िशक्षा िदली व पुढे जे लोक अभक्तीने
वागतील त्यांच्यासाठी त्यांचे उदाहरण ठेवले, 7आिण तेथील
दरुाचार्यांचे, कामातुरपणाचे वागणे पाहून त्रस्त झालेल्या नीितमान
लोटाला त्याने सोडवले; 8कारण तो नीितमान मनुष्य त्यांच्यात राहून
पाहत असता व ऐकत असता, त्यांच्या स्वरैाचाराची कृत्ये पाहून,
िदवसानुिदवस, त्याच्या नीितमान िजवाला यातना होत होत्या; 9तर जे
धािर्मकांना त्यांच्या परीके्षतून कसे सोडवावे व जे अनीितमान लोकांस
िशक्षा भोगत न्यायाच्या िदवसासाठी कसे राखून, ठेवावे हे प्रभूला कळते.
10 िवशेषतः अमगंळपणाच्या वासनेने देहोपभोगाच्या पाठीस लागणार ेव
अिधकार तुच्छ मानणार ेह्यांना कसे राखून ठेवावे हे प्रभूला कळते. स्वरै,
स्वच्छंदी असे हे लोक, सत्तांिवषयी वाईट बोलण्यात हे कचरत नाहीत.
11पण त्याच्यापेक्षा शक्तीने व सामथ्यार्ने मोठे असलेले देवदतूसुद्धा,
त्यांच्यािवरुद्ध परमेश्वरापुढे िंनदा करून त्यांना दोषी ठरवत नाहीत.
12पण जे िनबर् ुद्ध प्राणी, नसैिर्गकरीत्या, धरले जाण्यास व मारले
जाण्यास जन्मास येतात त्याच्याप्रमाणे हे स्वतःला न समजणार्या
गोष्टींिवषयी वाईट बोलतात; आिण स्वतःच्या भ्रष्टतेत नाश पावतील.
13 त्यांचे वाईट होईल ह्यात त्यांना त्यांच्या वाईट करण्याचे प्रितफळ
िमळेल. ते िदवसाच्या ख्यालीखशुालीत सुख मानतात; ते डाग व कलकं
आहेत. तुमच्याबरोबर ते जेवतात तेव्हा ते दगंली करून मजा करतात.
14 त्यांच्या डोळ्यांत व्यिभचािरणी सदाची भरली आहे; त्यांना
पापापासून दरू राहवत नाही. ते अिस्थर मनाच्या लोकांस मोह घालतात;
त्यांचे जीव लोभाला सबकलेले आहे. ते शापग्रस्त लोक आहेत; 15 ते
सरळ मागर् सोडून बहकले आिण बौराचा पुत्र बलाम ह्याच्या मागार्स
लागलेत; त्यास अनीतीचे वेतन िप्रय वाटले. 16तरी त्याच्या
अनाचाराचा िनषेध झाला; मुक्या गाढवीने मनुष्यासारख्या आवाजात
बोलून संदेष्ट्याच्या वेडेपणाला आळा घातला. 17 ते पाणी नसलेले झरे
आहेत, ते वार्याने िवखरलेले ढग आहेत आिण अधंाराचा गडद काळोख
त्यांच्यासाठी राखलेला आहे. 18कारण जेव्हा, चुकीने वागणार्या
लोकांमधून कोणी बाहेर िनघाले असतील, तेव्हा हे लोक मूखर्पणाच्या,
मोठ्या, फुगीर गोष्टी बोलून, त्यांना देहाच्या वासनांद्वार ेकामातुरपणाने
भूरळ घालतात. 19 त्यांना ते स्वाततं्र्याचे वचन देतात तेव्हा स्वतः
दषु्टतेचे दास असतात कारण ज्याच्याकडून कोणी िंजकलेला आहे
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त्याच्या दासपणातही तो आणलेला आहे. 20कारण त्यांना आपला प्रभू
व तारणारा येशू िख्रस्त ह्याचे ज्ञान होऊन, ते जगाच्या घाणीतून बाहेर
िनघाल्यावर त्यांनी पुन्हा त्या घाणीत अडकून, जर स्वतःला असहाय्य
करून घेतले, तर त्यांची शेवटची िस्थती त्यांच्या पिहल्या िस्थतीहून
अिधक वाईट होते. 21कारण त्यांना नीितमत्त्वाचा मागर् समजल्यावर,
त्यांनी िदलेली पिवत्र आज्ञा सोडून देऊन त्यांनी मागे िफरावे, हे
होण्यापेक्षा, त्यांना त्याचे ज्ञान झाले नसते तर त्यांच्यासाठी ते बर ेझाले
असते. 22कारण कुत्रे आपल्या ओकीकडे पुन्हा िफरते आिण धुतल्या
नतंर डुकरीण लोळण्यासाठी घाणीत िशरते, ही जी खरी म्हण
ितच्याप्रमाणे हे त्यांना झाले आहे.

िख्रस्ताच्यािख्रस्ताच्या पुनरागमनाचापुनरागमनाचा िदवसिदवस

िप्रयजनहो, आता हे दसुर ेपत्र मी तुम्हास िलिहत आहे, या
दोन्हीमध्ये मी तुम्हास आठवण देऊन तुमचे िनमर्ळ मन जागृत
करीत आहे. 2ह्यासाठी की, पिवत्र संदेष्ट्यांनी अगोदर

सांिगतलेल्या वचनांची आिण जो आपला प्रभू व तारणारा आहे त्याने
तुमच्या प्रेिषताद्वार ेिदलेल्या आजे्ञची आठवण तुम्ही ठेवावी. 3प्रथम हे
ध्यानात ठेवा की, स्वतःच्या वासनेप्रमाणे चालणार,े थट्टाखोर लोक
शेवटल्या िदवसात थट्टा करीत येऊन म्हणतील, 4 त्याच्या येण्याचे
वचन कोठे आहे? कारण पूवर्ज िनजले तेव्हापासून सवर् गोष्टी जश्या
उत्पत्तीच्या प्रारभंापासून होते तसेच चालू आहे. 5कारण ते हे
जाणूनबुजून िवसरतात की, देवाच्या शब्दाने आकाश आिण पाण्यातून
पाण्याच्या योगे घडलेली अशी पृथ्वी ही झाली. 6 त्याच्यायोगे, तेव्हाच्या
जगाचा पाण्याने बुडून नाश झाला. 7पण, आताचे आकाश व पृथ्वी ही
त्याच शब्दाने अग्नीसाठी राखलेली असून, ती न्यायािनवाडाच्या व
भक्तीहीन लोकांच्या नाशाचा िदवस येईपयर्ंत राखून ठेवलेली आहेत.

8पण िप्रयजनहो, ही एक गोष्ट तुम्ही िवसरू नये की, प्रभूला एक िदवस
हजार वषार्ंसमान आिण हजार वषेर् एका िदवसासमान आहेत. 9 िकत्येक
लोक ज्याला उशीर म्हणतात तसा उशीर प्रभू आपल्या वचनािवषयी

करीत नाही. तर तो तुमच्यािवषयी फार सहनशील आहे. कोणाचा नाश
व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सवार्ंनी पश्चात्ताप करावा अशी आहे.

10तरी चोर येतो तसा प्रभूचा िदवस येईल; त्यािदवशी आकाश मोठा
नाद करीत नाहीसे होईल, सृिष्टतत्त्वे तापून िवरघळतील आिण पृथ्वी
ितच्यावरील कामे जळून जातील.

तयारीतयारी ठठेेवण्याचीवण्याची आवश्यकताआवश्यकता

11या सवर् गोष्टी जर लयास जाणार आहेत म्हणून तुम्ही पिवत्र
आचरणात व सुभक्तीत राहून देवाचा िदवस येण्याची वाट पाहत व तो
िदवस लवकर यावा म्हणून खटपट करीत तुम्ही कशा प्रकारचे लोक
असावे बर?े 12 देवाच्या त्या िदवसामुळे आकाश जळून लयास जाईल
आिण सृिष्टतत्त्वे अत्यतं तापून िवतळतील. 13तरी ज्यामध्ये नीितमत्त्व
राहते, असे नवे आकाश व नवे पृथ्वी त्याच्या वचनाप्रमाणे आपण वाट
पाहत आहोत.

14 म्हणून िप्रयजनहो, या गोष्टींची वाट पाहता असता, तुम्ही त्याच्या
दृष्टीने िनदोर्ष व िनष्कलकं असे शांतीत असलेले आढळावे म्हणून होईल
िततका प्रयत्न करा. 15आिण आपल्या प्रभूची सहनशीलता हे तारणच
आहे असे समजा. आपला िप्रय बधंू पौल ह्याला देण्यात आलेल्या
ज्ञानाप्रमाणे त्यानेही तुम्हास असेच िलिहले आहे. 16आिण त्याने
आपल्या सवर् पत्रांत या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये समजण्यास
किठण अशा काही गोष्टी आहेत आिण जे अिशिक्षत व अिस्थर माणसे
इतर शास्त्रलेखांचा जसा िवपरीत अथर् करतात तसा ह्यांचािह करतात;
अशाने आपल्या स्वतःच्या नाशाला कारणीभूत होतात.

17तर िप्रयजनहो, तुम्हास या गोष्टी तुम्हास पूवीर्पासून कळत आहेत,
म्हणून तुम्ही अनीितमान लोकांच्या भ्रांतीप्रवाहात सापडून आपल्या
िस्थरतेतून ढळू नये ह्यासाठी जपून राहा. 18आिण आपला प्रभू व
तारणारा येशू िख्रस्त ह्याच्या कृपेत व ज्ञानात वाढत जा. त्यास आता
आिण सवर्काळपयर्ंत गौरव असो. आमेन.

पेत्राचे दसुर ेपत्र 2:20 631 पेत्राचे दसुर ेपत्र 3:18



1

2

योहानाचयोहानाचेे पिहलपिहलेे पत्रपत्र

जीवनाचाजीवनाचा शब्दशब्द िख्रस्तिख्रस्त हाहा आहआहेे

जे आरभंापासून होते, ते आम्ही ऐकले आहे, आमच्या
डोळ्यांनी आम्ही जे पािहले आिण न्याहाळले आहे, जे
आमच्या हातांनी हाताळले त्याच जीवनाच्या शब्दािवषयी

आम्ही सांगतो. 2 ते जीवन आम्हास प्रकट झाले. आम्ही ते पािहले आहे;
त्यािवषयी आम्ही साक्ष देतो आिण आम्ही त्या सावर्कािलक
जीवनािवषयी तुम्हास घोषणा करीत आहोत. ते जीवन िपत्याजवळ होते
आिण ते आम्हास प्रकट केले गेले. 3आम्ही जे पािहले व ऐकले आहे ते
आम्ही आता तुम्हांलाही घोिषत करीत आहोत, यासाठी की तुमचीही
आमच्यासोबत सहभािगता असावी. आमची सहभािगता तर देविपता व
त्याचा पुत्र येशू िख्रस्त याजबरोबर आहे. 4तुमचा-आमचा आनदं पूणर्
व्हावा म्हणून आम्ही या गोष्टी तुम्हास िलिहतो.

ददेेवसहवासवसहवास म्हणजम्हणजेे पापाचापापाचा त्यागत्याग

5जो संदेश आम्ही त्याच्यापासून ऐकला आहे तोच आम्ही तुम्हास
सांगत आहोत, देव प्रकाश आहे आिण त्याच्याठायी मुळीच अधंार नाही.

6जर आम्ही म्हणतो की, आमची देवाबरोबर सहभािगता आहे पण
पापाच्या अधंारामध्ये आम्ही जगतो तर आम्ही खोटे बोलत आहोत व
सत्याला अनुसरत नाही. 7पण जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण
प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमेकांबरोबर सहभािगता आहे
आिण त्याचा पुत्र येशू ह्याचे रक्त आपल्याला सवर् पापांपासून शुद्ध करते.
8जर आम्ही असे म्हणतो की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर
आम्ही स्वतःला फसवतो आिण आपल्याठायी सत्य नाही. 9जर आपण
आपली पापे कबूल करतो, तर तो िवश्वासू व न्यायी आहे म्हणून आपल्या
पापांची क्षमा करील आिण आपल्याला सवर् अनीतीपासून शुद्ध करील.
10जर आम्ही म्हणतो की आम्ही पाप केले नाही तर आम्ही त्यास
लबाड ठरवतो आिण त्याचे वचन आपल्याठायी नाही.

माझ्या िप्रय मुलांनो, तुम्ही पाप करू नये यासाठी मी तुम्हास
या गोष्टी िलहीत आहे, पण जर तुम्हांपकैी एखादा पाप करतो
तर त्याच्यासाठी िपत्याजवळ आपला कैवारी येशू िख्रस्त जो

नीितमान तो आहे. 2तो केवळ आमच्याच पापासाठी नव्हे तर सगळ्या
जगाच्याही पापांबद्दल प्रायिश्चत्त झाला आहे.

आज्ञांिकतपणआज्ञांिकतपण हहेे ददेेवसहवासाचवसहवासाचेे प्रमाणप्रमाण होयहोय
3जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर आम्ही त्यास खऱ्या अथार्ने

ओळखले आहे. 4जो कोणी असे म्हणतो, “मी देवाला ओळखतो!” परतंु
त्याच्या आज्ञा पाळत नाही तर तो खोटे बोलत आहे; आिण त्याच्याठायी
सत्य नाही. 5पण जर कोणी त्याच्या वचनाप्रमाणे चालतो, तर
त्यांच्यामध्ये देवाची प्रीती पूणर्त्वास गेली आहे. ह्यावरून आपल्याला
कळून येते की, आपण त्याच्याठायी आहोत. 6मी देवामध्ये राहतो असे
म्हणणाऱ्याने, जसा येशू िख्रस्त चालला तसे चालले पािहजे.

7 िप्रयांनो, मी तुम्हास नवी आज्ञा िलहीत नाही, परतंु जी आज्ञा
तुम्हास आरभंापासून देण्यात आली आहे तीच जुनी आज्ञा िलिहतो; जे
वचन तुम्ही ऐकले ते ती जुनी आज्ञा होय. 8तरीही मी एकप्रकार ेनवी
आज्ञा िलहीत आहे. ती िख्रस्तात आिण तुमच्यात सत्य आहे कारण
अधंार नाहीसा होत आहे व खरा प्रकाश अगोदरपासूनच प्रकाशत आहे.
9मी प्रकाशात आहे असे म्हणून जो आपल्या भावांचा व्देष करतो तो
अजून अधंारांतच आहे. 10जो आपल्या भावावर प्रेम करतो तो

प्रकाशात राहतो आिण त्याच्यामध्ये अडखळण्याचे कारण नसते. 11पण
जो आपल्या भावाचा व्देष करतो तो अधंारात आहे. तो अधंारात जगत
आहे व तो कोठे जात आहे हे त्यास कळत नाही कारण अधंाराने त्याचे
डोळे आंधळे केलेले आहेत.

12 िप्रय मुलांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण िख्रस्ताच्या नावामुळे
तुमच्या पापांची तुम्हास क्षमा झालेली आहे. 13विडलांनो, मी तुम्हास
िलिहतो कारण जो सुरुवातीपासून अिस्तत्वात आहे, त्यास तुम्ही
ओळखता. तरुणांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण दषु्टावर तुम्ही
िवजय िमळवला आहे. लहान मुलांनो, मी तुम्हास िलहीले आहे, कारण
तुम्ही िपत्याला ओळखता. 14विडलांनो, मी तुम्हास िलहीत आहे कारण
तुम्हास िपता माहीत आहे. विडलांनो, मी तुम्हास िलिहले कारण जो
सुरुवातीपासून अिस्तत्वात आहे त्याची तुम्हास ओळख झाली आहे.
तरुणांनो, मी तुम्हास िलिहले कारण तुम्ही बळकट आहात; देवाचे वचन
तुमच्यामध्ये राहते कारण तुम्ही दषु्टावर मात केली आहे.

15जगावर िंकवा जगातील गोष्टींवर प्रीती करू नका. जर कोणी
जगावर प्रीती करीत असेल तर त्याच्याठायी िपत्याची प्रीती नाही.
16कारण जगात जे सवर् आहे ते, म्हणजे देहाची वासना, डोळ्यांची
वासना व संसारािवषयीची फुशारकी ही िपत्यापासून नाहीत, तर
जगापासून आहेत. 17जग व जगातील वासना नाहीशा होत आहेत. पण
जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो तो सवर्काळपयर्ंत जगेल.

िख्रस्तिवरोधकांच्यािख्रस्तिवरोधकांच्या बाबतीतबाबतीत इशारइशारेे

18मुलांनो, शेवट जवळ आला आहे व तुम्ही ऐकल्याप्रमाणे
िख्रस्तिवरोधी येत आहेत आिण आताच पुष्कळ िख्रस्तिवरोधक उठले
आहेत; ह्यावरून आपल्याला िदसून येते की, ही शेवटली घटका आहे.
19आपल्यातूनच ते िनघाले तरी ते आपले नव्हते; ते आपले असते तर
आपल्याबरोबर रािहले असते; त्यांच्यातील कोणीही आपला नाही हे
प्रकट व्हावे म्हणून ते िनघाले. 20पण जो पिवत्र त्याच्यापासून तुमचा
आत्म्याने अिभषेक केला आहे म्हणून तुम्हा सवार्ंना सत्य माहीत आहे.
21तुम्हास सत्य कळत नाही म्हणून मी तुम्हास िलहीले आहे असे नाही,
तुम्हास ते कळते म्हणून आिण कोणतीही लबाडी सत्यापासून नाही,
म्हणून िलिहले आहे.

22 येशू हा िख्रस्त आहे असे नाकारणारा लबाड नाही काय? जो
िपत्याला आिण पुत्राला नाकारतो तोच िख्रस्तिवरोधी आहे. 23जो कोणी
पुत्राला नाकारतो त्यास िपता लाभत नाही पण जो पुत्राला स्वीकारतो
त्यास िपता लाभला आहे. 24तुमच्यािवषयी जे म्हणावयाचे तर, जे तुम्ही
आरभंापासून ऐकले ते तुम्हामध्ये राहो. जे तुम्ही आरभंापासून ऐकले ते
जर तुम्हामध्ये रािहले, तर तुम्हीही पुत्रामध्ये व िपत्यामध्ये रहाल.
25आिण देवाने आम्हास जे देण्याचे अिभवचन िदले आहे ते म्हणजे
सावर्कािलक जीवन होय.

26 जे तुम्हास फसिवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्यािवषयी मी
तुम्हास या गोष्टी िलहीत आहे. 27पण तुम्हािवषयी म्हणावयाचे तर,
त्याच्याकडून तुमचा अिभषेक झाला तो तुम्हामध्ये राहतो, तेव्हा तुम्हास
कोणी िशकिवण्याची गरज नाही, त्याचा अिभषेक तो सत्य आहे, खोटा
नाही तुम्हास सवर् गोष्टींिवषयी िशकिवतो त्याप्रमाणे व त्याने तुम्हास
िशकिवल्याप्रमाणे तुम्ही त्यांच्यामध्ये राहा.

28 म्हणून आता, िप्रय मुलांनो, िख्रस्तामध्ये राहा, यासाठी की, जेव्हा
िख्रस्त प्रकट होइल, तेव्हा आम्हास धयैर् िमळेल व जेव्हा तो परत येतो
तेव्हा त्याच्याद्वार ेआम्ही लिज्जत केले जाणार नाही. 29जर तुम्हास
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माहीत आहे की, िख्रस्त नीितमान आहे तर जे लोक चांगले काम करतात
ते देवाचे पुत्र आहेत हे देखील तुम्हास कळेल.

ददेेविपत्यानविपत्यानेे िदलिदलेेललेे प्रीतीदानप्रीतीदान

आपल्याला देवाची मुले हे नाव िमळाले ह्यात देव िपत्याने
आपल्याला केवढे प्रीतीदान िदले आहे पाहा आिण आपण तसे
आहोत ह्यामुळे जग आपल्याला ओळखीत नाही कारण त्यांनी

त्यास ओळखले नाही. 2 िप्रयांनो, आता आम्ही देवाची मुले आहोत
आिण भिवष्यकाळात आम्ही कसे असू हे आम्हास माहीत नाही. तरीही
आम्हास माहीत आहे की, जेव्हा िख्रस्त पुन्हा येईल, तेव्हा आम्ही
त्याच्यासारखे असू, कारण तो जसा आहे तसे आम्ही त्यास पाहू.
3आिण ज्या प्रत्येकाने ही आशा िख्रस्तावर ठेवली आहे, जसा िख्रस्त
शुद्ध आहे, तसा तो आपणाला शुद्ध करतो.

ईश्वरीईश्वरी पुत्रत्वपुत्रत्व वव पापपाप ह्यांचाह्यांचा िवरोधिवरोध आहआहेे

4प्रत्येकजण जो पाप करतो तो िनयमशास्त्राचे उल्लंघन करतो कारण
पाप हे िनयमशास्त्राचे उल्लंघन आहे. 5तुम्हास माहीत आहे की, पापे
हरण करण्यासाठी तो प्रकट झाला; त्याच्याठायी पाप नाही. 6जो कोणी
त्याच्याठायी राहतो तो पाप करीत नाही. जो कोणी पाप करीतो त्याने
त्यास पािहले नाही आिण त्यास ओळखलेही नाही.

7 िप्रय मुलांनो, तुम्हास कोणी फसवू नये. तो जसा नीितमान आहे
तसा िख्रस्त नीतीने चालणाराही न्यायसंपन्न आहे. 8जो पाप करतो तो
सतैानाचा आहे कारण सतैान आरभंापासून पाप करीत आहे आिण
सतैानाची कामे नष्ट करण्यासाठीच देवाचा पुत्र प्रकट झाला.

9जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करीत नाही कारण
त्याचे बीज त्यांच्यामध्ये राहते. त्यामुळे तो पापात राहू शकत नाही
कारण तो देवापासून जन्मला आहे. 10ह्यावरून देवाची मुले व जी
सतैानाची मुले उघड िदसून येतात. जो कोणी नीितमत्त्वाने वागत नाही
तो देवाचा नाही व जो आपल्या भावावर प्रीती करीत नाही तोही नाही.
11आपण एकमेकांवर प्रीती करावी, हा संदेश आपण आरभंापासून
ऐकला तो हाच आहे. 12काईन त्या दषु्टाचा होता व त्याने आपल्या
भावाचा वध केला त्याच्यासारखे आपण नसावे. त्याने त्याचा वध
कशासाठी केला? कारण काइनाची कृत्ये दषु्ट होती आिण तर त्याच्या
भावाची कृत्ये न्यायी होती.

बबंधंुप्रीतीधुप्रीती

13बधंूनो, जर जग तुमचा व्देष करते तर त्याचे आश्चयर् मानू नका.
14आपल्याला माहीत आहे की, आपण मरणातून जीवनात गेलो आहोत
कारण आपण आपल्या बधंूवर प्रीती करतो. जो प्रीती करत नाही तो
मरणात राहतो. 15जो कोणी आपल्या भावाचा व्देष करतो, तो खनुी
आहे आिण तुम्हास माहीत आहे की, खनुी मनुष्याच्या ठायी सावर्कािलक
जीवन राहत नाही. 16 िख्रस्ताने आपल्यासाठी स्वतःचा जीव िदला.
यामुळे प्रीती काय आहे ते आपल्याला समजते. म्हणून आपणदेखील
आपल्या भावासाठी जीव िदला पािहजे. 17जर कोणाजवळ जिगक
संपत्ती आहे आिण त्याचा भाऊ गरजवंत आहे हे पाहूनही त्याच्यावर
दया करीत नाही तर त्याच्यामध्ये देवाची प्रीती राहते कसे म्हणू शकतो?

18 िप्रय मुलांनो, आपण शब्दाने िंकवा जीभेने नव्हे, तर कृतीने व
खरपेणाने प्रीती करावी. 19यावरुन आपण ओळखू की आपण सत्याचे
आहोत व त्याच्यासमोर आपल्या अतंःकरणाला धयैर् देऊ, 20कारण जर
आपले अतंःकरण आपल्याला दोषी ठरवते, तर आपल्या
अतंःकरणापेक्षा देव थोर आहे आिण तो सवर्काही जाणतो.

21 िप्रय िमत्रांनो, वाईट करण्याबद्दल जर आमची अतंःकरणे आम्हास
दोष देत नाहीत तर देवाकडे जाण्यासाठी आम्हास धयैर् आहे. 22आिण
आपण जे काही मागतो ते त्याच्यापासून आपल्याला िमळते कारण
आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो आिण त्यास जे आवडते ते करतो.

23तो आम्हास अशी आज्ञा आहे की, त्याचा पुत्र येशू िख्रस्त ह्याच्या
नावावर आम्ही िवश्वास ठेवावा आिण त्याने आपल्याला आज्ञा
िदल्याप्रमाणे एकमेकांवर प्रीती करावी. 24जो देवाची आज्ञा पाळतो तो
त्याच्यामध्ये राहतो आिण देव त्याच्यात राहतो आिण त्याने जो पिवत्र

आत्मा आपल्याला िदला, त्यावरून आपल्याला कळून येते की, तो
आपल्याठायी राहतो.

ईश्वरप्रेरणईश्वरप्रेरणेेचीची कसोटीकसोटी

िप्रयांनो, प्रत्येक आत्म्यावर िवश्वास ठेवू नका परतंु ते आत्मे
देवापासून आहेत िंकवा नाहीत याची परीक्षा करा कारण जगात
पुष्कळ खोटे संदेष्टे िनघाले आहेत. 2अशाप्रकार ेतुम्ही देवाचा

आत्मा ओळखा “येशू िख्रस्त देह धारण करून आला.” हे जो प्रत्येक
आत्मा कबूल करतो तो देवापासून आहे. 3आिण जो प्रत्येक आत्मा
येशूला कबूल करत नाही, तो देवापासून नाही. हाच िख्रस्तिवरोधकाचा
आत्मा आहे; तो येणार हे तुम्ही ऐकले आहे. तो जगात आताही आहे.

4माझ्या िप्रय मुलांनो, तुम्ही देवाचे आहात आिण त्यांना तुम्ही िंजकले
आहे कारण जगामध्ये जो आहे त्याच्यापेक्षां जो तुमच्यामध्ये आहे; तो
महान देव आहे. 5 ते आत्मे जगाचे आहेत म्हणून ते जगाच्या गोष्टी
बोलतात व जग त्यांचे ऐकते. 6पण आम्ही देवाचे आहोत. जो देवाला
ओळखतो तो आपले ऐकतो. परतंु जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत
नाही. अशा रीतीने सत्य प्रकट करणारा आत्मा कोणता आिण
फसवणारा आत्मा कोणता हे आपण ओळखतो.

ददेेवावरचीवावरची प्रीतीप्रीती वव एकमएकमेेकांवरचीकांवरची प्रीतीप्रीती

7 िप्रयांनो, आपण एकमेकांवर प्रीती करावी कारण प्रीती देवाकडून
आहे आिण जो कोणी प्रीती करतो तो प्रत्येकजण देवापासून जन्मला
आहे आिण देवाला ओळखतो. 8जो प्रीती करीत नाही, तो देवाला
ओळखत नाही कारण देव प्रीती आहे. 9 देवाने आपला एकुलता एक पुत्र
या जगात पाठिवला यासाठी की त्याच्याद्वार ेआम्हास जीवन िमळावे.
अशाप्रकार ेत्याने त्याची आम्हावरील प्रीती दाखवली आहे. 10आम्ही
देवावर प्रीती केली असे नाही तर त्याने आम्हावर प्रीती केली व आपल्या
एकुलत्या एका पुत्राला आमच्या पापांकिरता प्रायिश्चत्त म्हणून पाठवले;
यातच खरी प्रीती आहे. 11 िप्रयांनो, जर देवाने आमच्यावर अशाप्रकारे
प्रीती केली तर आम्ही एकमेकांवर प्रीती केलीच पािहजे. 12 देवाला
कोणी कधीही पािहले नाही पण जर आपण एकमेकांवर प्रीती केली तर
देव आपल्यामध्ये राहतो व त्याची प्रीती आपल्यात पूणर् होते.

13अशाप्रकार ेआम्हास समजू शकते की तो आमच्यामध्ये राहतो व
आम्ही त्याच्यामध्ये राहतो, त्याने त्याच्या आत्म्यातून आपल्याला िदले
आहे. 14ही गोष्ट आम्ही पािहली आहे व आम्ही साक्ष देतो की, जगाचा
तारणारा म्हणून िपत्याने पुत्राला पाठवले आहे. 15जर कोणी “येशू हा
देवाचा पुत्र आहे” हे कबूल करतो तर त्याच्याठायी देव राहतो आिण देव
त्यांच्यामध्ये राहतो. 16आिण म्हणून आम्ही ओळखतो आिण त्या
प्रीतीवर आम्ही िवश्वास ठेवतो की, जी देवाने आमच्यावर केली. देव प्रीती
आहे आिण जो प्रीतीत राहतो तो देवामध्ये राहतो आिण देव त्यामध्ये
राहतो.

17ह्यात आपल्यामध्ये प्रीती पूणर् केलेली आहे यासाठी की, न्याय
ठरण्याच्या िदवशी आम्हास धयैर् असावे, कारण जसा तो आहे तसेच
आपणही या जगात आहोत. 18प्रीतीच्या ठायी िभती नसते. इतकेच नव्हे
तर पूणर् प्रीती भीती घालवून देते. भीतीमध्ये शासन आहे आिण भीती
बाळगणारा प्रीतीमध्ये पूणर् झालेला नाही. 19पिहल्याने त्याने आपणावर
प्रीती केली, म्हणून आपण प्रीती करतो. 20 “मी देवावर प्रीती करतो,”
असे म्हणून जर कोणी आपल्या बधंूचा व्देष करील, तर तो लबाड आहे
कारण डोळ्यांपुढे असलेल्या आपल्या बधंूवर जो प्रीती करीत नाही तर
त्यास न पािहलेल्या देवावर प्रीती करता येणे शक्य नाही. 21जो देवावर
प्रीती करतो त्याने आपल्या बधंूवरही प्रीती करावी, ही िख्रस्ताची
आपल्याला आज्ञा आहे.

िख्रस्तिशष्याचीिख्रस्तिशष्याची श्रद्धाश्रद्धा

येशू हा िख्रस्त आहे, असा जो कोणी िवश्वास धरतो तो
देवापासून जन्मलेला आहे आिण जो कोणी जन्म देणाऱ्यावर
प्रीती करतो. तो त्याच्यापासून जन्मलेल्यावरही प्रीती करतो.

2 देवावर प्रीती करण्याने व त्याच्या आज्ञा पाळण्याने आम्ही ओळखतो
की आम्ही देवाच्या मुलांवर प्रीती करतो. 3 देवावर प्रीती करणे म्हणजे
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त्याच्या आज्ञापालन करणे आिण त्याच्या आज्ञा कठीण नाहीत. 4कारण
प्रत्येकजण जो देवापासून जन्मला आहे तो जगावर िवजय िमळवतो
आिण ज्याने जगावर जय िमळवला तो म्हणजे आपला िवश्वास.

5 येशू हा देवाचा पुत्र आहे असा िवश्वास धरणाऱ्यािशवाय जगावर
िवजय िमळिवणारा कोण आहे? 6जो आमच्याकडे पाणी व रक्त
यांच्यासह आला तो हाच म्हणजे येशू िख्रस्त; केवळ पाण्याद्वारचे नाही
तर पाणी आिण रक्ताद्वार ेआला. 7आत्मा हा साक्ष देणारा आहे कारण
आत्मा सत्य आहे. 8साक्ष देणार ेतीन साक्षीदार आहेत. आत्मा, पाणी
आिण रक्त, या ितघांची एकच साक्ष आहे. 9जर आम्ही मनुष्यांनी िदलेली
साक्ष स्वीकारतो, तर देवाने िदलेली साक्ष त्यांच्या साक्षीहून अिधक
महान आहे. देवाने आपणास िदलेली साक्ष ही त्याच्या पुत्रािवषयीची
आहे. 10जो कोणी देवाच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतो त्याच्या स्वतःमध्ये ही
साक्ष आहे. जो देवाच्या साक्षीवर िवश्वास ठेवत नाही, त्याने देवाला
लबाड ठरवले आहे कारण देवाने आपल्या स्वतःच्या पुत्राबाबत िदलेल्या
साक्षीवर त्याने िवश्वास ठेवला नाही. 11आिण देवाची जी साक्ष आहे
तीही आहे की, देवाने आपल्याला सावर्कािलक जीवन िदले आहे आिण
हे जीवन त्याच्या पुत्राच्या ठायी आहे. 12ज्याच्याजवळ पुत्र आहे त्यास
जीवन आहे पण ज्याच्याजवळ पुत्र नाही त्यास जीवन नाही.

समाप्तीसमाप्ती

13 जे देवाच्या पुत्राच्या नावावर िवश्वास ठेवतात त्यांना मी या गोष्टी
िलहीत आहे, यासाठी की, तुम्हास सावर्कािलक जीवन लाभले आहे,
यािवषयी तुम्हास कळावे.

14आिण आम्हास देवामध्ये धयैर् आहे की, आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे
काही मािगतले तर तो आपले ऐकेल. 15आिण आपण जे काही मागतो ते
तो ऐकतो, हे आपल्याला ठाऊक आहे म्हणून ज्या मागण्या आपण
त्याच्याजवळ केल्या आहेत त्या आपल्याला िमळाल्या आहेत हेही
आपल्याला ठाऊक आहे.

16जर एखाद्याला त्याचा बधंू पापात पडलेला िदसला आिण त्याचा
पिरणाम मरण नसेल तर त्याने त्याच्याकरता प्राथर्ना करावी आिण देव
त्यास जीवन देईल. ज्याचा पिरणाम मरण नाही असे पाप करणार्यास ते
देईल. ज्याचा पिरणाम मरण आहे असेही पाप आहे आिण त्यासाठी
त्याने िवनतंी करावी असे मी म्हणत नाही. 17सवर् अनीती हे पाप आहे,
पण असेही पाप आहे ज्याचा पिरणाम मरण नाही.

18आम्ही जाणतो की, जो कोणी देवाचे मूल झाला आहे तो पाप
करीत रहात नाही. जो देवापासून जन्मला आहे. देव स्वतः त्याचे संरक्षण
करतो आिण सतैान त्यास हात लावू शकत नाही. 19आम्हास माहीत
आहे की आम्ही देवाचे आहोत आिण संपूणर् जग हे त्या वाईटाच्या
िनयतं्रणाखाली आहे. 20पण आम्हास माहीत आहे की देवाचा पुत्र आला
आहे व त्याने आम्हास समजबुद्धी िदलेली आहे, यासाठी की, जो खरा
आहे त्यास आम्ही ओळखावे आिण जो खरा आहे त्याच्याठायी म्हणजे
त्याचा पुत्र येशू िख्रस्त ह्याच्याठायी, आपण आहोत. हाच खरा देव आहे
आिण तो सावर्कािलक जीवन आहे.

21माझ्या मुलांनो, स्वतःला मूतीर्पूजेपासून दरू राखा.
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1-2विडलांकडून देवाने िनवडलेली स्त्री कुिरया व ितच्या
मुलांना, सत्यात सहभागी असलेल्या लोकांप्रमाणे ज्यांच्यावर
मी प्रीती करतो आिण तुमच्यावर प्रीती करणारा मी एकटाच

नाही, तर ज्यांची सत्याशी ओळख झाली आहे असे इतर सवर्जणसुद्धा
प्रीती करतात. या सत्यामुळे जे आमच्यामध्ये असते, ते आमच्यामध्ये
सवर्काळ राहील. 3 देविपत्यापासून आिण त्याचा पुत्र प्रभू येशू िख्रस्त
याजपासून कृपा, दया व शांती ही सत्यात व प्रीतीत आपणाबरोबर
राहोत. 4 िपत्याने आपल्याला िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे तुझी काही मुले
सत्यात चालतात असे मला िदसून आले यावरुन मला फार आनदं
झाला.

5आिण िस्त्रये, मी तुला आता, िवनतंी करतो की, आपण एकमेकांवर
प्रीती करावी. ही मी तुला नवी आज्ञा करतो असे नाही, तर जी
प्रारभंापासून देण्यात आली आहे तीच िलिहतो. 6आिण त्याच्या आजे्ञत
चालणे म्हणजेच प्रीती करणे होय. हीच आज्ञा आहे जी तुम्ही
प्रारभंापासून ऐकले आहे तसे तुम्ही ितच्याप्रमाणे चालावे. 7कारण
फसवणूक करणारी, म्हणजे देहाने येणारा येशू िख्रस्त ह्याला कबूल न
करणारी पुष्कळ माणसे जगात उठली आहेत. फसवणूक करणारा व

िख्रस्तिवरोधक असलाच आहे. 8आम्ही केलेले काम तुम्ही िनष्फळ
होऊ देऊ नका तर त्याचे पूणर् प्रितफळ तुम्हास िमळावे, म्हणून
खबरदारी घ्या.

9 िख्रस्ताच्या िशक्षणाला िचकटून न राहता जो पुढेपुढेच जातो त्यास
देव प्राप्त झाला नाही. जो िख्रस्ताच्या िशक्षणाला धरून राहतो त्यास
िपता व पुत्र या दोघांची प्राप्ती झाली आहे. 10 हे िशक्षण न देणारा कोणी
तुम्हाकडे आला तर त्यास घरात घेऊ नका िंकवा त्यास सलामही करू
नका.

11कारण जो कोणी त्याचे स्वागत करतो तो त्याच्या दषु्कमार्ंचा
भागीदार होतो.

12मला जरी अनेक गोष्टी तुम्हास िलहायच्या आहेत तरी त्या तुम्हास
मी शाई व लेखणीने िलहू इिच्छत नाही. तर त्याऐवजी तुम्हास भेटावे व
प्रत्यक्ष सवर्काही बोलावे अशी आशा मनात बाळगून आहे. म्हणजे
आपला आनदं त्यामुळे पिरपूणर् होईल.

13 देवाने िनवडून घेतलेल्या तुमच्या बिहणीची मुले तुम्हास सलाम
सांगतात.
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िप्रय गायस ह्यास, तुझ्यावर खरी प्रीती करणारा वडील
ह्याजकडून.

2 िप्रय बधंू, जसा तुझा आत्मा सुिस्थतीत आहे तसे तुला
सवर् गोष्टीत सुिस्थती व आरोग्य असावे, अशी मी प्राथर्ना करतो.
3कारण तू सत्याने चालतोस अशी तुझ्यािवषययी बधंुजनांनी येऊन
साक्ष िदली, त्यावरून मला अत्यानदं झाला. 4माझी मुले सत्यात
चालतात, हे ऐकून मला आनदं होतो िततका दसुऱ्या कशानेिह होत
नाही.

5 िप्रय बधंू, अनोळखी बधंुजनांसाठी जे काही तू करतोस ते
िवश्वासूपणाने करतोस. 6 त्यांनी तू दाखिवलेल्या प्रीतीिवषयी
मडंळीसमोर साक्ष िदली, देवाला आवडेल त्या रीतीने तू त्यांना वाटेस
लावशील तर बर ेकरशील. 7कारण ते परराष्ट्र ीय लोकांपासून काहीएक
न घेता िख्रस्ताच्या नावासाठी बाहेर पडले आहेत. 8 म्हणून आपण
अशांचा पाहुणचार करावा, म्हणजे आपण सत्यामधे त्यांचे सहकारी
होऊ.

9मी मडंळीला काही िलिहले, पण िदयत्रेफस ज्याला त्यांचा पुढारी
व्हायचे आहे व तो आमचा स्वीकार करीत नाही. 10या 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 त्यामध्ये भर म्हणून बधंंूचा तो स्वीकार करत नाहीच उलट
मडंळीतील जे लोक त्यांचा स्वीकार करू इिच्छतात त्यांना अडथळा
करतो आिण त्यांना मडंळीबाहेर घालिवतो!

11माझ्या िप्रय िमत्रा, जे चांगले आहे त्याचे अनुकरण कर. वाईटाचे
करू नको. चांगले करणारा देवापासून आहे, वाईट करणाऱ्याने देवाला
पािहलेले नाही.

12प्रत्येकजण देमेित्रयािवषयी चांगली साक्ष देतात व स्वतः
खरपेणानेही चांगली साक्ष िदली आहे. आम्हीदेखील त्याच्यािवषयी तसेच
म्हणतो आिण तुम्हास माहीत आहे की, आमची साक्ष खरी आहे.

13मला 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.

15तुझ्याबरोबर शांती असो. तुझे िमत्र तुला सलाम सांगतात. तेथील
सवर् िमत्रांना नावाने आमचा सलाम सांग.
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यहयहूूदाचदाचेे पत्रपत्र

नमस्कारनमस्कार

येशू िख्रस्ताचा दास व याकोबाचा भाऊ यहूदा ह्याजकडून पत्र;
देविपत्याला िप्रय असलेल्या व िख्रस्त येशूसाठी त्याने
राखलेल्या, अशा सवर् बोलावलेल्यांस 2दया, शांती व प्रीती ही

तुम्हास िवपुल िमळत राहो.

खोटखोटेे िशक्षणिशक्षण वव ननैिैतकितक अधःपातअधःपात ह्यांबाबतह्यांबाबत सूचनासूचना

3 िप्रयांनो, मी आपल्या सामाईक तारणािवषयी तुम्हास िलिहण्याचा
प्रयत्न करीत असता, मला हे आवश्यक वाटले की, जो िवश्वास
पिवत्रजनांना सवर्काळसाठी एकदा िदला, तो राखण्यािवषयी मी तुम्हास
िलहून उत्तेजन द्यावे. 4कारण, जे या दडंासाठी पूवीर्पासून नेमलेले, असे
िकत्येकजण चोरुन आत आले आहेत; ते भिक्तहीन लोक आहेत, त्यामुळे
ते आपल्या देवाची कृपा पालटून ितला कामातुरपणाचे स्वरूप देवून
आपला एकच स्वामी व प्रभू येशू िख्रस्त ह्याला नाकारतात.

5जरी तुम्हास हे पूवीर्पासून माहीती आहे तरी मी तुम्हास हे आठवून
घावे अशी माझी इच्छा आहे की, परमेश्वराने त्या लोकांस िमसर देशातून
वाचवल्यावर ज्यांनी िवश्वास ठेवला नाही त्यांना त्याने नतंर नष्ट केले;
6आिण ज्या देवदतूांनी आपले अिधकारपद न सांभाळता आपले
स्वतःचे योग्य वस्तीस्थान सोडले त्यांना त्याने सवर्काळच्या बधंनामध्ये
िनबीड काळोखामध्ये महान िदवसाच्या न्यायाकिरता राखून ठेवले आहे;
7सदोम व गमोरा आिण त्यांच्या आसपासची इतर नगर,े ह्यांनी
त्यांच्याप्रमाणेच जारकमेर् केली व परदेहाच्या मागे लागली आिण ती
उदाहरण म्हणून, सवर्काळच्या अग्नीची िशक्षा भोगीत ठेवली आहेत.

8तसेच हे, स्वप्न पाहणारहेी देहाला िवटाळवतात, ते अिधकार तुच्छ
मानतात व स्वगर्दतुांची िंनदा करतात. 9परतंु आद्यदतू िमखाएल ह्याने
जेव्हा मोशेच्या शरीरािवषयी सतैानाशी वाद केला तेव्हा तो त्याच्यावर
िंनदायकु्त आरोप करण्यास धजला नाही तर त्याऐवजी ‘प्रभू तुला
धमकावो’, असे म्हणाला. 10परतंु हे लोक ज्या गोष्टी जाणत नाहीत
अशा गोष्टींिवषयी वाईट बोलतात. पण त्यांना िनबर् ुद्ध प्राण्यांप्रमाणे,
नसैिर्गकरीत्या ज्या गोष्टी समजतात त्याद्वार ेते स्वतःचाच नाश करतात.
11 त्यांची केवढी ददुर्शा होणार! कारण ते काइनाच्या मागार्त गेले आहेत;
ते आपल्या लाभासाठी बलामाच्या संभ्रमात पडले आहेत आिण
कोरहाच्या बडंात ते नाश पावले आहेत.

12 हे लोक तुमच्या प्रीतीभोजनात कलकं असे आहेत, ते तुम्हाबरोबर
िनलर्ज्जपणे खातात व स्वतःचे पोट भरणार ेआहेत, ते वार्यांबरोबर िनघून
जाणार ेिनजर्ल ढग आहेत, ते पिहल्या िपकात िनष्फळ झालेली, दोनदा
मरण पावलेली व उपटून टाकलेली झाडे आहेत, 13 ते समुद्रावरच्या
िवक्राळ लाटांसारखे स्वतःची लाज फेसाप्रमाणे वर आणतात.
ज्यांच्याकरता, सवर्काळसाठी िनबीड अधंार राखून ठेवलेला आहे असे
भटके तार ेते आहेत.

14आिण आदामापासून सातवा, हनोख, ह्यानेही यांच्यािवषयी संदेश
देऊन म्हणले आहे की, “बघा, प्रभू आपल्या लाखो पिवत्र जनांसिहत
आला. 15तो सवार्ंचा न्यायिनवाडा करावयास व त्यांच्यातील सवर्
भिक्तहीन लोकांस, त्यांनी भिक्तहीनपणे केलेल्या भिक्तहीन कृतीिवषयी
आिण भिक्तहीन पाप्यांना, त्याच्यािवरुध्द त्यांनी म्हटलेल्या सवर् कठोर
गोष्टींिवषयी दोषी ठरिवण्यास येत आहे.”

16 ते लोक कुरकुर करणार,े असंतुष्ट आपल्या वाट्याला दोष लावणारे
व आपल्या वासनांप्रमाणे चालतात. ते तोंडाने ते फुशारकी करतात व
आपल्या लाभासाठी ते मनुष्यांची वाहवा करतात.

17पण िप्रयांनो, तुम्ही तर आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्या प्रेिषतांनी
पूवीर् सांिगतलेल्या वचनांची तुम्ही आठवण करा; 18 त्यांनी तुम्हास
म्हणले होते की, “शेवटच्या काळात टवाळखोर माणसे उठतील व
आपल्या भिक्तहीन वासनांप्रमाणे चालतील.”

19 हे फूट पाडणार ेलोक देहबुद्धी स्वभावाचे, आत्मा नसलेले लोक
आहेत. 20पण िप्रयांनो, तुम्ही आपल्या परमपिवत्र िवश्वासावर आपली
रचना करीत राहून पिवत्र आत्म्याने प्राथर्ना करा, 21तुम्ही सवर्काळच्या
जीवनासाठी आपला प्रभू येशू िख्रस्त ह्याच्या दयेची प्रतीक्षा करीत
स्वतःला देवाच्या प्रीतीत राखा. 22 जे संशय धरतात त्यांच्यावर तुम्ही
दया करा; 23आिण काहींना अग्नीतून ओढून काढून वाचवा. काही
जणांवर तुम्ही भीत भीत दया करा; पण हे करताना देहामुळे
डागाळलेल्या वस्त्रांचाही द्वेष करा.

24आता, तुम्हास अढळ राखण्यास आिण आपल्या गौरवी समक्षतेत
हषार्ने, िनष्कलकं उभे करण्यास जो समथर् आहे 25असा जो एकच देव
आपला तारणारा त्यास येशू िख्रस्त आपला प्रभू ह्याच्याद्वार ेगौरव,
मिहमा, पराक्रम आिण अिधकारही यगुांच्या आधीपासून, आता आिण
यगुानुयगु आहेत. आमेन.

यहूदाचे पत्र 1:2 637 यहूदाचे पत्र 1:25
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योहानालायोहानाला झालझालेेललेे प्रकटीकरणप्रकटीकरण

प्रस्तावनाप्रस्तावना वव नमस्कारनमस्कार ययेेशशू ूिख्रस्ताचिख्रस्ताचेे प्रकटीकरणप्रकटीकरण

हे येशू िख्रस्ताचे प्रकटीकरण आहे. ते देवाने ‘ज्या गोष्टी
लवकरच घडणे आवश्यक आहेत,’ त्या आपल्या दासांना
दाखिवण्यासाठी िख्रस्ताला िदले, आिण िख्रस्ताने त्याच्या

देवदतूाला पाठवून या सवर् गोष्टी योहानाला कळिवण्यास सांिगतले.
2योहानाने देवाच्या वचनािवषयी व येशू िख्रस्तािवषयी म्हणजे त्याने जे
जे पािहले त्या सवार्ंिवषयी साक्ष िदली; 3या संदेशाची वचने वाचणार,े ती
ऐकणार ेव त्यामध्ये िलिहलेल्या गोष्टी पाळतात ते धन्य आहेत कारण
काळ जवळ आला आहे.

4योहानाकडून, आिशया प्रांतातील सात मडंळ्यांना जो आहे, जो
होता व जो येणार आहे त्याच्याकडून आिण त्याच्या राजासनासमोरील
सात आत्म्यांकडून तुम्हास कृपा व शांती असो. 5आिण येशू िख्रस्त
‘िवश्वासू साक्षी’ जो ‘मरण पावलेल्यांमधून प्रथम जन्मलेला’ आिण
‘पृथ्वीवरील राजांचा तो अिधपती’ आहे आिण ज्या येशूने आमच्यावर
प्रीती केली आिण ज्याने आपल्या रक्ताने आमच्या ‘पापांतून आम्हास
मुक्त केले;’ 6ज्याने आम्हास त्याच्या देविपत्यासाठी एक ‘राज्य’ आिण
याजक बनिवले त्यास गौरव व सामथ्यर् यगुानुयगु असोत, आमेन.

7 ‘पहा, येशू ढगांसह येत आहे’ प्रत्येक डोळा त्यास ‘पाहील’ ज्यांनी
त्यास ‘भोकसले तेसुध्दा त्यास पाहतील पृथ्वीवरील सवर् वंश
त्याच्यामुळे आकांत करतील होय’ असेच होईल, आमेन. 8 ‘प्रभू देव जो
आहे’, जो होता आिण जो येणार आहे, ‘जो सवर्समथर् ’ तो म्हणतो ‘मी
अल्फा आिण ओमेगा आहे.’

मनुष्याच्यामनुष्याच्या पुत्राचापुत्राचा साक्षात्कारसाक्षात्कार

9मी योहान, जो तुमचा बधंू आिण येशूमधील के्लश, राज्य व
सहनशीलता ह्यांचा तुम्हाबरोबर भागीदार आहे, तो मी देवाच्या
वचनामुळे आिण येशूच्या साक्षीमुळे मी पात्म नावाच्या बेटावर होतो.
10मी प्रभूच्या िदवशी आत्म्यात होतो. माझ्यामागे मी कण्यार्च्या
आवाजासारखी मोठी वाणी ऐकली. 11ती म्हणाली, “तू जो या सवर् गोष्टी
पाहतोस त्या तू एका पुस्तकात िलही आिण इिफस, स्मुणार्, पगर्म,
थुवतीरा, सादीर्स, िफलदेिल्फया आिण लावदीिकया या सात शहरातील
मडंळ्यांना पाठव.”

12माझ्याबरोबर बोलत असलेली वाणी पाहण्यासाठी मी मागे वळलो,
मागे वळून पाहतो, तो सोन्याच्या सात दीपसमया पािहल्या. 13 त्या
समयांच्या मध्यभागी ‘मनुष्याच्या पुत्रासारखा’ व लांब पायघोळ झगा
घातलेला, छातीवर ‘सोन्याचा’ ‘पट्टा बांधलेला’, असा कोणीएक माझ्या
दृष्टीस पडला. 14 ‘त्याचे डोके’ आिण ‘केस बफार्सारख्या पांढऱ्या
लोकरीप्रमाणे’ शुभ्र होते त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे होते;
15 ‘त्याचे पाय’ जणू काय भट्टीतून काढलेल्या जळजळीत
‘सोनिपतळेसारखे होते आिण त्याची वाणी अनेक जलप्रवाहांच्या
ध्वनीसारखी होती.’ 16 त्याच्या उजव्या हातात सात तार ेहोते; त्याच्या
तोंडातून दोन्ही बाजंूनी तीक्ष्ण धार असणारी तरवार िनघाली होती.
त्याचा चेहरा िदवसाच्या अितशय प्रखर ‘तेजाने’ प्रकाशणाऱ्या
‘सूयार्सारखा’ िदसत होता.

17मी त्यास पािहले तेव्हा मी मरण पावल्यासारखा त्याच्या
पायाजवळ पडलो त्याने त्याचा उजवा हात माझ्यावर ठेवला आिण
म्हणाला, “घाबरू नको! मी पिहला आिण शेवटला 18आिण जो िजवंत
तो मी आहे; मी मरण पावलो होतो, पण तरी पाहा, मी यगुानुयगु िजवंत
आहे! आिण माझ्याजवळ मरणाच्या व मृतलोकाच्या िकल्ल्या आहेत.

19 म्हणून ज्या गोष्टी तू पाहतोस, ज्या घडत आहेत आिण ‘ज्या यानतंर
घडणार आहेत’ त्याही िलही. 20 जे सात तार ेतू माझ्या हातात पािहलेस
आिण ज्या सात सोन्याच्या दीपसमया तू पािहल्यास त्यांचा ‘गुिपत’ अथर्
हा आहे की सात समया या सात मडंळ्या आहेत आिण सात तार ेहे सात
मडंळ्यांचे देवदतू आहेत.

इिफसइिफस ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र

इिफस येथील मडंळीच्या दतूाला िलही;
जो आपल्या उजव्या हातात सात तार ेधरतो आिण सात

सोन्याच्या समयांमधून चालतो त्याचे हे शब्द आहेत 2तू काय
करतोस ते मला माहीत आहे. तुझे काम, कष्ट व सहनशीलता हे मी
जाणतो. मला हे माहीत आहे की दषु्ट तुला सहन होत नाहीत आिण जे
स्वतःला प्रेिषत समजतात पण जे तसे नाहीत त्यांची तू परीक्षा केली
आिण ते खोटे आहेत हे तुला िदसून आले. 3मला मािहत आहे की,
तुझ्यात सहनशीलता आहे, माझ्या नावामुळे तू दःुख सहन केले आिण तू
थकला नाहीस. 4तरीही तुझ्यािवरुद्ध माझे म्हणणे आहे तू आपली
पिहली प्रीती सोडली आहेस. 5 म्हणून तू कोठून पडलास याची आठवण
कर, पश्चात्ताप कर व प्रथम जी कामे केलीस ती पुन्हा कर. जर तू
पश्चात्ताप केला नाहीस, तर मी येईन आिण तुझी समई ितच्या
िठकाणाहून काढून टाकीन. 6पण असे काही आहे जे तू करतोस, तू
िनकलाइतांच्या दषु्ट कृत्यांचा द्वेष करतोस, मीही त्यांच्या कृत्यांचा द्वेष
करतो.

7आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको! जो
िवजय िमळवतो त्यास देवाच्या बागेतल्या जीवनाच्या झाडाचे फळ
खाण्याचा अिधकार देईन.

स्मुणार्स्मुणार् ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र
8स्मुणार् येथील मडंळीच्या दतूाला हे िलही; जो पिहला आिण शेवटला

आहे त्याचे हे शब्द आहेत, जो मरण पावला होता पण पुन्हा िजवंत
झाला. तो हे म्हणतो 9मला तुमचे दःुख आिण गरीबी माहीत आहे. (परतंु
तुम्ही धनवान आहात!) ज्या वाईट गोष्टी लोक बोलतात त्यािवषयी मला
माहीत आहे, ते म्हणतात आम्ही यहूदी आहोत, पण ते तसे नाहीत, ते
सतैानाचे सभास्थान आहेत. 10 जे दःुख तुला सहन करायचे आहे
त्यािवषयी घाबरू नकोस. पहा! मी तुला सांगतो, सतैान तुम्हांपकैी
काहींची परीक्षा पाहण्यासाठी तुरंुगांत टाकील आिण तुम्ही दहा िदवस
छळ सहन कराल. पण तरीही मरपेयर्ंत िवश्वासू राहा म्हणजे मी तुम्हास
जीवनाचा मुकुट जे आनतं जीवन आहे ते देईन.

11पिवत्र आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो
ऐको, जो िवजय िमळवतो त्यास दसुऱ्या मरणाची बाधा होणारच नाही.

पगपगर्र्मम ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र
12पगर्म येथील मडंळीच्या दतूाला िलही;
ज्याच्याकडे दोन्ही बाजंूनी धार असणारी (दधुारी) तरवार आहे, त्याचे

हे शब्द आहेत, 13मला माहीत आहे जेथे सतैानाचे राजासन आहे. तेथे
तुम्ही राहता. तरीही तुम्ही माझे नाव घट्टपणे धरून रािहला आहात. जेथे
सतैान राहतो तेथे माझा िवश्वासू साक्षीदार अिंतपा जो तुम्हामध्ये िजवे
मारला गेला त्याच्या िदवसातही तू माझ्यावरील िवश्वास नाकारला
नाहीस. 14पण तुझ्यािवरुद्ध माझ्याजवळ काही गोष्टी आहेत कारण
मूतीर्ंना वािहलेली अपर्णे खाणे व व्यिभचार करणे, हा अडथळा

योहानाला झालेले प्रकटीकरण 1:2 638 योहानाला झालेले प्रकटीकरण 2:14
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इस्राएलाच्या संतानापुढे ठेवण्यास बालाकाला ज्याने िशकिवले, त्या
बलामाची िशकवण ज्यांनी स्वीकारली आहे असे लोक तुझ्याजवळ
आहेत. 15 त्याचप्रमाणे िनकलाइतांची िशकवण आचरणार ेसुद्धा
काहीजण तुमच्यामध्ये आहेत. 16 म्हणून पश्चात्ताप करा! नाही तर मी
लवकरच तुमच्याकडे येईन आिण आपल्या तोंडातील तरवारीने
त्यांच्याशी लढेन.

17पिवत्र आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो
ऐको. जो िवजय िमळवतो त्यास मी गुप्त ठेवलेल्या स्वगीर्य्य भोजन
म्हणजे मान्न्यातून काही देईन. मी त्यास पांढरा खडा देईन त्यावर नवीन
नाव िलिहलेले असेल, ज्याला तो देण्यात येईल त्यालाच ते समजेल.

थुवतीराथुवतीरा ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र
18थुवतीरा येथील मडंळीच्या दतूाला िलही;
‘ज्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे’ आहेत आिण ज्याचे पाय

चमकणाऱ्या सोनिपतळासारखे आहेत तो देवाचा पुत्र हे सांगत आहे,
19मला तुमची कामे तुमची प्रीती आिण िवश्वास, तुमची सेवा आिण
सहनशीलता माहीत आहे आिण तुझी शेवटली कामे पिहल्यापेक्षा अिधक
आहेत हे माहीत आहे. 20परतंु तुमच्यािवरुध्द माझे म्हणणे आहेः
ईजबेल नावाची स्त्री जी स्वतःला संदेष्टी म्हणिवते आिण ती ितच्या
िशकवणीने माझ्या दासांना अनिैतक व्यिभचाराचे पाप व मूतीर्ंना
वािहलेले अन्न खावयास भूलिवते. तरी तुम्ही ितला खशुाल तसे करू
देता. 21मी ितला पश्चात्ताप करण्यासाठी वेळ िदला आहे परतंु ती
आपल्या व्यिभचाराचा पश्चात्ताप करू इच्छीत नाही. 22पाहा, म्हणून मी
ितला अथंरूणावर िखळून टाकीन आिण जे ितच्याबरोबर व्यिभचार
करतात ते जर आपल्या कामांचा पश्चात्ताप करणार नाहीत तर मी त्यांना
मोठ्या संकटात पाडीन. 23तर मी ितच्या अनुयायीरूपी मुलांना मरीने
ठार मारीन. मग सवर् मडंळ्यांना हे कळेल की, ‘जो मने आिण अतंःकरणे
पारखतो’ तो मी आहे. मी तुम्हा ‘प्रत्येकाला तुमच्या कामाप्रमाणे प्रितफळ
देईन.’ 24पण थुवतीरा येथील मडंळीतील जे दसुर ेलोक आहेत जे ितची
िशकवण आचरीत नाहीत त्यांना मी सांगतो की ज्यास सतैानाच्या खोल
गोष्टी असे म्हणतात, त्या गोष्टी ज्यांना मािहत नाहीत, त्या तुमच्यावर मी
दसुर ेओझे लादणार नाही. 25मी येईपयर्ंत जे तुमच्याकडे आहे त्यास
बळकटपणे धरून राहा.

26जो िवजय िमळवतो व शेवटपयर्ंत माझी कामे करीत राहतो,
त्यास मी ‘राष्ट्र ांवर’ अिधकार ‘देईन.’
27आिण जसा मातीच्या भांड्यांचा चुराडा करतात
तसा तो लोहदडंाने त्यांच्यावर अिधकार गाजवील.

28जसा िपत्याकडून मला अिधकार िमळाला तसा मीसुद्धा त्यास देईल.
मी त्यास पहाटेचा तारा देईन.

29आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

सादीर्ससादीर्स ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र

सादीर्स येथील मडंळीच्या दतूाला िलही; ज्याच्याजवळ देवाचे
सात आत्मे व सात तार ेआहेत त्याचे हे शब्द आहेत. मला
तुमची कामे माहीत आहेत, तू िजवंत आहेस अशी तुझी िकतीर्

आहे. पण तुम्ही मरण पावलेले आहात. 2जागृत हो आिण जे मरणाच्या
पथंास लागले आहे ते सावरून धर कारण माझ्या देवासमोर तुमची कामे
पूणर् झाल्याचे मला आढळले नाही. 3 म्हणून जे तुम्ही स्वीकारले आिण
ऐकले याची आठवण करा, त्याप्रमाणे वागा आिण पश्चात्ताप करा. पण जर
तुम्ही जागे होत नाही, तर मी चोरासारखा येईन आिण की मी नेमक्या
कोणत्या वेळेला तुमच्याकडे येईन हे तुम्हास कळणार नाही. 4तरी
ज्यांनी आपली वस्त्रे मलीन केली नाहीत अशी थोडी नावे सादीर्समध्ये
तुझ्याजवळ आहेत, ते माझ्याबरोबर शुभ्र वस्त्रात चालतील कारण ते
लायक आहेत.

5जो िवजय िमळवतो, तो अशा रीतीने शुभ्र वस्त्रे पिरधान करील, मी
त्याचे नाव ‘जीवनाच्या पुस्तकातून’ ‘खोडणारच’ नाही; पण माझ्या
िपत्यासमोर व त्याच्या दतूांसमोर त्याचे नाव स्वीकारीन, 6आत्मा
मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

िफलदिफलदेिेल्फयािल्फया ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र
7 िफलदेिल्फया येथील मडंळीच्या दतूाला िलहीः
जो पिवत्र व सत्य आहे त्याचे हे शब्द आहेत,
ज्याच्याजवळ ‘दािवदाची िकल्ली आहे,
जे तो उघडतो, ते कोणी बदं करू शकणार नाही’ आिण
जे तो बदं करतो ते कोणी उघडू शकणार नाही.

8मला तुमची कामे माहीत आहेत, पाहा मी तुमच्यासमोर द्वार उघडे
करून ठेवले आहे. जे कोणीही बदं करू शकणार नाही. मला माहीत आहे
की, तुला शक्ती थोडी आहे, तरी तू माझा शब्द पाळला आहेस आिण
माझे नाव नाकारले नाहीस. 9पाहा, 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 प्रीती केली आहे.’ 10धीराने
सहन करण्यािवषयी तुम्ही माझी आज्ञा पाळली आहे. म्हणून सवर् जगावर
जो संकटाचा समय येणार आहे त्यापासून मी तुम्हास राखीन. हा त्रास जे
लोक या पृथ्वीवर राहतात त्यांची परीक्षा होण्यासाठी येईल. 11मी
लवकर येत आहे, जे तुझ्याकडे आहे त्यास घट्ट धरून राहा यासाठी की
कोणीही तुझा मुकुट घेऊ नये.

12जो िवजय िमळवतो त्यास मी माझ्या देवाच्या भवनाचा खांब
बनवीन आिण तो कधीही बाहेर जाणार नाही, मी त्याच्यावर माझ्या
देवाचे नाव व माझ्या देवापासून स्वगार्तून उतरणार ेनवे यरुशलेम,
म्हणजे माझ्या देवाची ‘नगरी िहचे नाव’ आिण माझे ‘नवे नाव’ िलहीन.

13आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

लाविदिकयालाविदिकया ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला पत्रपत्र
14लावदीिकया येथील मडंळीच्या दतूाला िलही;
जो आमेन, ‘िवश्वासू’ आिण खरा ‘साक्षीदार’ आहे, देवाच्या

िनिर्मतीवरील सत्ताधीश आहे त्याचे हे शब्द आहेत. 15मला तुझी कामे
माहीत आहेत, ती अशी की, तू थडं नाहीस व गरमही नाहीस. तू थडं
िंकवा गरम असतास तर बर ेझाले असते. 16पण, तू तसा नाहीस,
कोमट आहेस, तू थडं नाहीस िंकवा गरम नाहीस. म्हणून मी तुला
आपल्या तोंडातून ओकून टाकणार आहे. 17तू म्हणतो मी सधन आहे,
मी ‘संपत्ती िमळिवली आहे,’ आिण मला कशाची गरज नाही, पण तू
कष्टी, दयनीय, गरीब, आंधळा व नग्न आहेस हे तुला कळत नाही. 18मी
तुम्हास सल्ला देतो की, अग्नीत शुद्ध केलेले सोने माझ्याकडून िवकत घे.
म्हणजे तू श्रीमतं होशील आिण तुमची लज्जास्पद नग्नता िदसू नये म्हणून
नेसावयाला शुभ्र वस्त्रे िवकत घे आिण स्पष्ट िदसावे म्हणून डोळ्यांत
घालण्यास अजंन िवकत घे. 19ज्यांच्यावर मी प्रेम करतो, त्यांना
िशकवण देतो व त्यांनी कसे रहावे याची िशस्त लावतो, म्हणून झटून
प्रयत्न करा आिण पश्चात्ताप करा.

20पाहा, मी दाराजवळ उभा आहे व दरवाजा ठोकीत आहे. जर कोणी
माझा आवाज ऐकतो आिण दरवाजा उघडतो, तर मी आत येईन आिण
त्याच्याबरोबर जेवीन व तोसुध्दा माझ्याबरोबर जेवेल.

21ज्याप्रमाणे मी िवजय िमळवला आिण माझ्या िपत्याच्या
राजासनावर बसलो आहे तसा जो िवजय िमळवील त्यास मी माझ्या
राजासनावर बसण्याचा अिधकार देईन.

22आत्मा मडंळ्यास काय म्हणतो, हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.”

स्वगार्चास्वगार्चा साक्षात्कारसाक्षात्कार

ह्यानतंर मी पािहले तो पाहा, स्वगार्त एक दरवाजा माझ्यासमोर
उघडलेला िदसला आिण अगोदर जसा आवाज मी माझ्याशी
बोलताना ऐकला होता तसाच आवाज मी ऐकला. तो आवाज

‘कण्यार्च्या’ आवाजासारखा होता. तो म्हणाला, “इकडे वर ये आिण मी
तुला यानतंर जे घडणार आहे ते दाखिवतो.” 2 त्याच क्षणी आत्म्याने
माझा ताबा घेतला. तेथे स्वगार्त ‘माझ्यासमोर राजासन होते कोणीएक
त्यावर बसला होता.’ 3 त्यावर जो बसला होता तो यास्फे व सादीर् या
रत्नांसारखा होता आिण ‘राजासनाभोवती’ पाचूसारखे िदसणारे
‘मेघधनुष्य होते.’ 4 राजासनाभोवती चोवीस आसने होती आिण त्या
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आसनांवर शुभ्र कपडे घातलेले व डोक्यावर सोन्याचा मुकुट असलेले
चोवीस वडील बसले होते. 5 राजासनापासून िवजा, वाणी व मेघगजर्ना
िनघत होत्या. राजासनासमोर सात िदवे जळत होते. ते देवाचे सात
आत्मे होते. 6तसेच राजासनासमोर काचेच्या समुद्रासारखे काहीतरी
िदसत होते. ते ‘स्फिटकासारखे’ स्पष्ट होते. मध्यभागी व
राजासनाभोवती चार िजवंत प्राणी होते आिण ते मागून पुढून डोळ्यांनी
पूणर् भरलेले होते. 7 ‘पिहला िजवंत प्राणी िंसहासारखा’ होता ‘दसुरा
बलैासारखा होता’ ‘ितसऱ्याचा चेहरा मनुष्यासारखा होता,’ आिण ‘चौथा
उडत्या गरुडासारखा होता.’ 8 त्या ‘प्रत्येक िजवंत प्राण्याला सहा पखं
होते’ व त्यांना सगळीकडे डोळे होते, त्यांच्या पखंावर आिण आतून डोळे
होते, िदवस व रात्र न थांबता ते म्हणत होते.
‘पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र,’
हा प्रभू देव सवर्समथर् जो होता,
जो आहे आिण जो येणार आहे.
9जो राजासनावर बसलेला आहे तो अनतंकाळपयर्ंत िजवंत राहणार

आहे त्याचे जेव्हा जेव्हा ते चार िजवंत प्राणी गौरव, सन्मान व
उपकारस्तुती करीत होते, 10 तेव्हा तेव्हा ते चोवीस वडील जो
राजासनावर बसला आहे त्याच्यापुढे पालथे पडतात आिण जो यगुानुयगु
िजवंत आहे त्यास नमन करतात आिण आपले मुकुट राजासनासमोर
ठेवून म्हणतात

11 “हे प्रभू, आमच्या देवा,
तू गौरव, सन्मान आिण सामथ्यर् प्राप्त करून घेण्यास योग्य आहेस,
तू सवर् गोष्टी उत्पन्न केल्यास,
कारण तू सवर्काही अिस्तत्वात आणले आिण तुझ्या इच्छेमुळे ते झाले

आिण उत्पन्न केले.”

ददेेवाच्यावाच्या कोकऱ्याचाकोकऱ्याचा साक्षात्कारसाक्षात्कार

मग मी, ‘जो राजासनावर बसला होता’ त्याच्या उजव्या हातात
मी एक गंुडाळी पािहली. गंुडाळीवर दोन्ही बाजंूनी िलिहले होते
आिण ती गंुडाळी सात िशके्क ‘मारून बदं केली होती.’ 2आिण

मी एक सामथ्यर्शाली देवदतू पािहला. तो देवदतू मोठ्या आवाजात
म्हणाला, “गंुडाळीचे िशके्क तोडून ती उघडण्यास कोण योग्य आहे?”
3परतंु स्वगार्त, पृथ्वीवर िंकवा पृथ्वीखाली कोणीही ती गंुडाळी
उघडावयास िंकवा ितच्यांत पाहावयास समथर् नव्हता. 4ती गंुडाळी
उघडण्यास िंकवा ितच्यात पाहण्यास योग्य असा कोणी आढळला नाही
म्हणून मला फार रडू आले. 5परतंु 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 राजासनाच्या आिण चार िजवंत प्राण्यांच्या व त्या वडीलांच्या
मध्यभागी ‘कोकरा’ उभा असलेला मी पािहला, तो वधलेल्यासारखा
होता, त्यास सात िंशगे आिण सात डोळे होते आिण हे ते सवर् पृथ्वीवर
पाठिवण्यात आलेले देवाचे सात आत्मे होते. 7तो गेला आिण त्याने जो,
‘राजासनावर बसला होता’, त्याच्या उजव्या हातातून ती गंुडाळी घेतली.

8आिण जेव्हा त्याने ती गंुडाळी घेतली तेव्हा चार िजवंत प्राणी व
चोवीस वडीलजन कोकऱ्यासमोर उपडे पडले, प्रत्येकाजवळ वीणा व
प्रत्येकाच्या हातात सुवािसक ‘धूपाने’ भरलेल्या सोन्याच्या वाट्या
होत्या, त्या वाट्या म्हणजे पिवत्रजनांच्या ‘प्राथर्ना’ होत्या.

9आिण त्यांनी ‘नवे गाणे गाईलेः’
“तू गंुडाळी घेण्यास आिण ितचे िशके्क उघडण्यास योग्य आहेस,
कारण तुला वधण्यात आले आिण तू आपल्या रक्ताने खडंणी भरून
प्रत्येक वंशातून, वेगवेगळ्या भाषा बोलणार ेलोक आिण राष्ट्र ांतून

‘देवासाठी’ माणसे िवकत घेतली आहेत.
10तू त्यांना आमच्या देवासाठी एक ‘राज्य’ आिण ‘याजक’ बनिवले
आिण नतंर ते पृथ्वीवर राज्य करतील.”

11मग मी पािहले राजासन आिण, चार िजवंत प्राणी व वडीलजन
यांच्यासभोवती अगिणत देवदतूांची वाणी ऐकली, त्यांची संख्या
‘अयतुांची अयतेु व हजारो हजार होती.’ 12 देवदतू मोठ्या आवाजात
म्हणाले,

जो वधलेला कोकरा,
सामथ्यर्, धन, ज्ञान, बल, सन्मान,
गौरव व उपकारस्तुती ही घेण्यास योग्य आहे.

13प्रत्येक िनमार्ण केलेली वस्तु आकाशात व पृथ्वीवर, पृथ्वीखाली व
समुद्रातील अवघ्याना मी असे गाताना ऐकले की, “जो राजासनावर
बसतो त्यास व कोकऱ्याला स्तुती, सन्मान, गौरव आिण सामथ्यर्
यगुानुयगुापयर्ंत असो!” 14चार िजवंत प्राणी म्हणाले, “आमेन!” मग
वडीलजनांनी खाली पडून त्यास अिभवादन केले.

िशक्किशकेे्क फोडण्यातफोडण्यात आलआलेे

मग कोकऱ्याने सात िशक्क्यांपकैी एक िशक्का फोडला ते मी
पािहले आिण त्या चार प्राण्यातील एकाने मेघगजर्नेसारख्या
वाणीने ‘ये’ असे म्हणताना ऐकले. 2मी एक ‘पांढरा घोडा’

पािहला, त्यावर जो बसला होता त्याच्याजवळ धनुष्य होते आिण त्यास
मुकुट देण्यात आला. तो िंजकीत िवजयावर िवजय िमळिवण्यास
िनघाला.

3 जेव्हा कोकऱ्याने दसुरा िशक्का उघडला, तेव्हा दसुऱ्या िजवंत
प्राण्याला ‘ये’ असे म्हणताना ऐकले. 4नतंर दसुरा ‘घोडा’ िनघाला, तो
‘अिग्नज्वालेप्रमाणे’ लाल होता. त्यावर जो बसलेला होता त्यास
पृथ्वीवरील शांती नाहीशी करण्याचा अिधकार िदला होता. यासाठी की,
लोकांनी एकमेकास वधावे. त्यास मोठी तरवार देण्यात आली होती.

5 जेव्हा कोकऱ्याने ितसरा िशक्का उघडला, ितसऱ्या िजवंत प्राण्याला
“ये” असे म्हणतांना ऐकले तेव्हा मी ‘काळा घोडा’ पािहला आिण त्यावर
जो बसलेला होता त्याच्या हातात तराजू होते. 6मी चार प्राण्यांच्यामधून
िनघालेली वाणी ऐकली, ती म्हणत होती, एका चांदीच्या नाण्याला
शेरभर गहू आिण एका चांदीच्या नाण्याला तीन शेर जव. परतंु तेल व
द्राक्षारस यांची हानी करू नकोस.

7कोकऱ्याने जेव्हा चौथा िशक्का उघडला, तेव्हा मी चौथ्या िजवंत
प्राण्याची वाणी “ये” म्हणताना ऐकली. 8नतंर मी िफकट रगंाचा घोडा
पािहला. त्यावर जो बसलेला होता त्याचे नाव मरण होते; आिण मृतलोक
त्याच्या पाठीमागून त्याच्याबरोबर चालला होता. त्यांना तरवारीने,
दषु्काळाने, रोगाने व पृथ्वीवरील श्वापदांकडून मनुष्यांना िजवे मारण्याचा
अिधकार पृथ्वीच्या चौथ्या भागावर देण्यात आला होता.

9 जेव्हा कोकऱ्याने पाचवा िशक्का उघडला तेव्हा मी, वेदीखाली आत्मे
पािहले, ते आत्मे देवाच्या वचनामुळे व त्यांनी जी साक्ष िदली होती
ितच्यामुळे िजवे मारलेल्या लोकांचे आत्मे होते. 10 ते मोठ्याने ओरडून
म्हणाले, हे “स्वामी तू पिवत्र व सत्य आहेस तू ‘कोठपयर्ंत न्यायिनवाडा
करणार’ नाहीस आिण पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांपासून आमच्या ‘रक्ताचा
सूड घेणार’ नाहीस?” 11 तेव्हा त्या प्रत्येकास एकएक शुभ्र झगा देण्यात
आला आिण त्यास असे सांगण्यात आले की, तुमच्या सोबतीचे दास व
तुमचे बधंू तुम्हासारखे िजवे मारले जाणार, त्यांची संख्यापूणर् होईपयर्ंत
तुम्ही आणखी थोडा वेळ िवसावा घ्या.

12 त्याने सहावा िशक्का फोडला, ते मी पािहले; तेव्हा मोठा भूिमकंप
झाला, ‘सूयर् ’ केसांच्या बनवलेल्या तरटासारखा काळा झाला; व सगळा
चंद्र रक्तासारखा झाला; 13 ‘अिंजराचे झाड’ मोठ्या वाऱ्याने हालले
म्हणजे त्याची कच्ची फळे जशी खाली पडतात तसे ‘आकाशातील तार’े
पृथ्वीवर ‘पडले’ 14 ‘एखाद्या गंुडाळीसारखे’ आकाश गंुडाळले जाऊन
िनघून गेले आिण सवर् डोंगर व बेटे आपआपल्या िठकाणांवरून ढळून
गेली. 15 ‘पृथ्वीवरील राजे व मोठे अिधकारी,’ सरदार, श्रीमतं व बलवान
लोक, सवर् दास व स्वततं्र माणसे, ‘गुहात’ व डोगरांतील ‘खडकातून
लपली;’ 16आिण ते डोंगरास व खडकास म्हणाले, आम्हावर पडून
राजासनावर जो बसलेला आहे, त्याच्या नजरपेासून व कोकऱ्याच्या
क्रोधापासून आम्हास ‘लपवा,’ 17कारण त्यांच्या ‘क्रोधाचा मोठा िदवस’
आला आहे, ‘आिण त्याच्यापुढे कोण िटकेल?’

एकशएकशेे चव्वचव्वेेचाळीसचाळीस हजारांवरहजारांवर िशक्कािशक्का

आिण त्यानतंर मी चार देवदतू ‘पृथ्वीच्या चार कोनावर’ उभे
राहीलेले पाहीले, त्यांनी पृथ्वीतील चार वाऱ्यास असे घट्ट
धरून ठेवले होते की पृथ्वीवर व समुद्रावर आिण कोणत्याही

योहानाला झालेले प्रकटीकरण 4:5 640 योहानाला झालेले प्रकटीकरण 6:17
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झाडावर वारा वाहू नये. 2मी दसुरा एक देवदतू पूवेर्कडून वर चढताना
पािहला, त्याच्याजवळ िजवंत देवाचा िशक्का होता; ज्या चार देवदतूांकडे
पृथ्वीला व समुद्राला नुकसान करण्याचे सोपवून िदले होते त्यांना तो
मोठ्याने ओरडून म्हणाला, 3 “आमच्या देवाचे दास यांच्या कपाळावर
आम्ही िशक्का मारीपयर्ंत पृथ्वीला व समुद्राला आिण झाडासही नुकसान
करू नका.”

4ज्यांच्यावर िशक्का मारण्यात आला त्यांची संख्या मी ऐकली;
इस्राएल लोकांच्या सवर् वंशातील एकशे चव्वेचाळीस हजांरावर िशक्का
मारण्यात आला.

5यहूदा वंशातील बारा हजारांवर िशक्का मारण्यात आला
रऊबेन वंशापकैी बारा हजारांवर;
गाद वंशापकैी बारा हजारांवर;
6आशेर वंशापकैी बारा हजारांवर;
नफताली वंशापकैी बारा हजारांवर;
मनश्शे वंशापकैी बारा हजारांवर;
7 िशमोन वंशापकैी बारा हजारांवर;
लेवी वंशापकैी बारा हजारांवर;
इस्साखार वंशापकैी बारा हजारांवर;
8जबुलून वंशापकैी बारा हजारांवर;
योसेफ वंशापकैी बारा हजारांवर;
बन्यामीन वंशापकैी बारा हजारांवर; िशक्का मारण्यात आला.

स्वगार्तीलस्वगार्तील तारणतारण पावलपावलेेल्यांचाल्यांचा साक्षात्कारसाक्षात्कार

9या यानतंर मी पािहले, तो प्रत्येक राष्ट्र, वंश, लोक व भाषा
यांच्यातील कोणाच्याने मोजला जाऊ शकणार नाही एवढा मोठा
समुदाय, तो राजासनापुढे व कोकऱ्याच्यापुढे उभा होता. शुभ्र झगे
घातलेले आिण त्यांच्या हातात झावळ्या होत्या. 10 ते मोठ्याने ओरडून
म्हणत होतेः ‘राजासनावर बसलेल्या’ आमच्या देवाकडून व
कोकऱ्याकडून, तारण आहे.

11 तेव्हा राजासन व वडील आिण चार िजवंत प्राणी यांच्यासभोवती
सवर् देवदतू उभे होते आिण ते राजासनासमोर पालथे पडून देवाला नमन
करीत 12 म्हणाले,
आमेन; स्तुती, गौरव, ज्ञान, उपकारस्तुती, सन्मान, सामथ्यर् व बळ ही
यगुानुयगु आमच्या देवाची आहेत; आमेन.

13 तेव्हा विडलातील एकाने मला िवचारले हे “शुभ्र झगे घातलेले हे
कोण आहेत आिण ते कोठून आले आहेत?” 14मी त्यास म्हटले, “प्रभू,
तुला मािहत आहे.” आिण तो मला म्हणाला जे मोठ्या ‘संकटातून’ येतात
ते हे आहेत; त्यांनी ‘आपले झगे’ कोकऱ्याच्या समपर्णाच्या ‘रक्तात धुऊन’
शुभ्र केले आहेत.

15 म्हणून ते देवाच्या राजासनासमोर आहेत
आिण ते रात्रंिदवस त्याच्या भवनात सेवा करतात.
जो ‘राजासनावर बसलेला’ आहे तो आपला मडंप त्यांच्यावर घालील.

16 ते आणखी भुकेले आिण आणखी तान्हेले होणार नाहीत,
त्यास सूयर् िंकवा कोणतीही उष्णता बाधणार नाही.
17कारण राजासनाच्या मध्यभागी असलेला कोकरा स्वतः त्यांचा

मेंढपाळ होईल,
आिण तो त्यांना जीवनाच्या पाण्याच्या झऱ्यांजवळ नेईल;
आिण देव स्वतः त्यांच्या डोळ्यातील ‘सवर् अश्रू पुसून टाकील.’

सातसात कण्यार्चाकण्यार्चा नादनाद

जेव्हा कोकऱ्याने सातवा िशक्का उघडला, तेव्हा सुमार ेअध्यार्
तासापयर्ंत स्वगार्त शांतता होती. 2नतंर देवासमोर सात
देवदतू उभे रािहलेले मी पािहले आिण त्यांना सात कणेर् देण्यात

आले.
3दसुरा एक देवदतू येऊन, ‘वेदीपुढे उभा रािहला.’ त्याच्याजवळ

सोन्याचे धुपाटणे होते; राजासनासमोरच्या सोन्याच्या वेदीवर सवर्
पिवत्रजनांच्या ‘प्राथर्नांसह धुप’ ठेवण्याकिरता त्याच्याजवळ पुष्कळ ‘धूप’
िदला होता. 4 देवदतूाच्या हातातून ‘धूपाचा’ धूर पिवत्रजनांच्या
‘प्राथर्नांसह’ देवासमोर वर चढला. 5 तेव्हा देवदतूाने ‘धुपाटणे’ घेऊन

त्यामध्ये ‘वेदीवरचा अग्नी भरून’ पृथ्वीवर टाकला आिण ‘मेघांचा
गडगडाट व गजर्ना’ झाल्या, ‘िवजा’ चमकल्या व भूिमकंप झाला. 6ज्या
सात देवदतूांजवळ सात कणेर् होते ते आपआपले कणेर् वाजवण्यास तयार
झाले.

7पिहल्या देवदतूाने कणार् वाजवताच ‘रक्तिमिश्रत गारा व अग्नी ही
आली. ती पृथ्वीवर’ टाकण्यात आली यासाठी की, पृथ्वीचा ितसरा भाग
व झाडांचा ितसरा भाग जळून गेला; आिण सवर् िहरवे गवत जळून गेले.
8दसुऱ्या देवदतूाने कणार् वाजवला आिण तेव्हा अग्नीने पेटलेल्या मोठ्या
डोंगरासारखे काहीतरी समुद्रात टाकले गेले आिण समुद्राच्या ितसऱ्या
भागाचे रक्त झाले. 9समुद्रातील ितसरा भाग िजवंत प्राणी मरण पावले
आिण तसेच ितसरा भाग जहाजांचा नाश झाला. 10 ितसऱ्या देवदतूाने
कणार् वाजवला तेव्हा मशालीसारखा पेटलेला मोठा ‘तारा आकाशातून
खाली पडला.’ तो नद्यांच्या व झऱ्यांच्या ितसऱ्या भाग पाण्यावर पडला;
11 त्या ताऱ्याचे नाव कडूदवणा आिण पाण्याच्या ितसऱ्या भागाचा
कडूदवणा झाला; आिण त्या पाण्याने मनुष्यांपकैी पुष्कळ माणसे मरण
पावली; कारण ते पाणी कडू झाले होते.

12चौथ्या देवदतूाने कणार् वाजवला तेव्हा सूयार्चा ितसरा भाग, चंद्राचा
ितसरा भाग व ताऱ्यांचा ितसरा िहस्सा मारला गेला; त्यांचा ितसरा भाग
अधंकारमय झाला आिण िदवसाचा व रात्रीचाही ितसरा भाग प्रकािशत
झाला नाही.

13आिण मी पािहले, तेव्हा एक गरूड आकाशाच्या मध्यभागी उडत
होता; आिण मी त्यास मोठ्याने असे म्हणताना ऐकले की, जे तीन
देवदतू कणेर् वाजवणार आहेत त्यांच्या कण्यार्च्या होणाऱ्या आवाजाने
पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांवर अनथर्, अनथर्, अनथर् येणार!

मग पाचव्या देवदतूाने कणार् वाजवला, तेव्हा एक तारा
आकाशातून पृथ्वीवर पडलेला मला िदसला; त्या ताऱ्याला
अगाधकूपाची िकल्ली िदली होती. 2 त्याने अगाधकूप उघडला,

‘तेव्हा’ मोठ्या ‘भट्टीच्या धुरासारखा धूर कूपातून िनघून वर चढला;’
आिण कूपाच्या धुराने ‘सूयर् ’ आिण अतंराळ ही ‘अधंकारमय’ झाली.
3 त्या धुरातून ‘टोळ िनघून पृथ्वीवर’ आले आिण जशी पृथ्वीवरील
िंवचवास शक्ती आहे तशी त्यांना शक्ती िदली होती. 4यांना असे
सांिगतले होते की, ‘पृथ्वीवरील गवत व कोणतीही िहरवळ व झाडे’ यांना
हानी करू नका; परतंु ज्या मनुष्यांच्या ‘कपाळांवर देवाचा िशक्का नाही’
त्यांना मात्र इजा करा. 5 त्या लोकांस िजवे मारण्याची परवानगी त्यांना
िदलेली नव्हती, तर फक्त पाच मिहने यातना देण्यास सांिगतले. िंवचू
मनुष्यास नांगी मारतो तेव्हा त्यास जी वेदना होते त्या वेदनेसारखी ती
होती. 6 त्यािदवसात माणसे ‘मरण शोधतील, परतंु ते त्यांना िमळणार’
‘नाही,’ ते मरणासाठी अती उत्सुक होतील, परतंु मरण त्यांच्यापासून दरू
पळेल. 7टोळांचे आकार लढाईसाठी तयार केलेल्या ‘घोड्यांसारखे’
होते; त्यांच्या डोक्यावर जणू काय सोन्यासारखे मुकुट होते आिण त्यांचे
चेहर ेमनुष्यांच्या चेहऱ्यासारखे होते. 8 त्यांचे केस िस्त्रयांच्या केसांसारखे
होते आिण ‘त्यांचे दात िंसहाच्या दातांसारखे’ होते. 9 त्यांना उरस्त्राणे
होती, ती लोखडंी उरस्त्राणांसारखी होती आिण त्यांच्या पखंाचा आवाज
लढाईस धावणाऱ्या पुष्कळ घोड्यांच्या रथांच्या आवाजासारखा होता;
10 त्यांना िंवचवांसारखी शेपटे व नांग्या आहेत आिण मनुष्यांस पाच
मिहने हानी करण्याची त्यांची शक्ती त्यांच्या शेपटात आहे.
11अगाधकूपाचा दतू तो त्यांच्यावर राजा आहे; त्याचे नाव इब्री भाषेत
अबद्दोन आहे आिण ग्रीक भाषेत त्याचे नाव अपल्लओून आहे.

12पिहला अनथर् होऊन गेला; पाहा, यापुढे आणखी दोन अनथर् येणार
आहेत.

13मग सहाव्या देवदतूाने कणार् वाजवला, तेव्हा देवासमोरच्या
सोन्याच्या वेदीच्या चार कोपऱ्यांच्या िंशगांमधून आलेली एक वाणी मी
ऐकली. 14ज्या सहाव्या देवदतूाजवळ कणार् होता त्यास ती वाणी
म्हणाली, मोठ्या ‘फरात नदीजवळ’ बांधून ठेवलेले जे चार दतू त्यांना
मोकळे सोड. 15 तेव्हा मनुष्यांपकैी ितसरा भाग िजवे मारायला तो
नेमलेला तास व िदवस व मिहना व वषर् यासाठी जे चार दतू तयार केलेले
होते ते सोडण्यात आले. 16घोडदळांची संख्या वीस कोटी होती; ही
त्यांची संख्या मी ऐकली. 17 त्या दृष्टांतात घोडे व त्यावर बसलेले स्वार
मला िदसले ते असे; त्यांना अग्नी व नीळ व गधंक यासारखी उरस्राणे
होती आिण त्या घोड्यांची डोकी िंसहाच्या डोक्यांसारखी होती आिण
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त्यांच्या तोंडातून अग्नी, धूर व गधंक ही िनघत होती. 18 त्यांच्या
तोंडातून िनघणाऱ्या धूर, अग्नी व गधंक या तीन पीडांनी मनुष्यांचा
ितसरा िहस्सा िजवे मारला गेला, 19कारण त्या घोड्यांची शक्ती त्यांच्या
तोंडात व शेपटात आहे; त्यांची शेपटे सापासारखी असून त्यांनाही डोकी
आहेत आिण त्यांनी ते मनुष्यांना जखमा करून पीडा देतात. 20 त्या
पीडांमुळे जे िजवे मारले गेले नाहीत अशा बाकीच्या मनुष्यांनी ‘आपल्या
हातच्या कृत्यांिवषयी’ पश्चात्ताप केला नाही; म्हणजे, ‘भूतांची व ज्यास
पाहता, ऐकता व चालता येत नाही अशा सोन्याच्या, रूप्याच्या,
िपतळेच्या, दगडाच्या व लाकडाच्या मूतीर्ची’ पूजा करणे त्यांनी सोडले
नाही 21आिण त्यांनी केलेल्या खनुािवषयी ‘जादटूोणा, व्यिभचार व
चोऱ्या’ ह्यांबद्दलिह पश्चात्ताप केला नाही.

बलवानबलवान ददूतूत वव लहानसलहानसेे पुस्तकपुस्तक

मी आणखी एक बलवान देवदतू स्वगार्तून उतरतांना
पािहला; तो मेघ पांघरलेला असून त्याच्या डोक्यावर
मेघधनुष्य होते, त्याचे तोंड सूयार्सारखे व त्याचे, पाय

अिग्नस्तभंासारखे होते, 2 त्याच्याहाती एक उघडलेली लहानिश गंुडाळी
होती; त्याने आपला उजवा पाय समुद्रावर व डावा पाय भूमीवर ठेवला;
3आिण िंसहगजर्नेप्रमाणे तो मोठ्याने ओरडला; आिण जेव्हा तो
ओरडला तेव्हा सात मेघगजर्नांनी आपआपले शब्द काढले.

4 त्या सात मेघगजर्नांनी शब्द काढले तेव्हा मी िलिहणार होतो;
इतक्यात स्वगार्तून झालेली वाणी मी ऐकली; ती म्हणालीः सात
मेघगजर्नांनी काढलेले ‘शब्द गुप्त ठेव,’ ते िलहू नको.

5ज्या देवदतूाला समुद्रावर व भूमीवर उभे रािहलेले मी पािहले, त्याने
‘आपला उजवा हात स्वगार्कडे वर केला, 6आिण जो यगुानुयगु िजवंत
आहे, ज्याने आकाश व त्यामध्ये जे आहेत, पृथ्वी व ितच्यावर जे आहे ते
आिण समुद्र व त्यामध्ये जे आहे ते िनमार्ण केले, त्याची शपथ वाहून
म्हटलेः’ आणखी उशीर होणार नाही; 7परतंु सातव्या देवदतूाची वाणी
होईल त्यािदवसात म्हणजे तो देवदतू कणार् वाजिवण्याच्या व बेतात
असेल, तेव्हा देवाने ‘आपले दास संदेष्टे’ ह्यांना जाहीर केल्यानुसार ‘त्याचे
गूज’ पूणर् होईल.

8स्वगार्तून झालेली जी वाणी मी ऐकली होती ती माझ्याबरोबर पुन्हा
बोलताना मी ऐकली. ती म्हणाली, जा आिण समुद्रावर व भूमीवर उभे
रािहलेल्या देवदतूाच्या हातातली उघडलेली गंुडाळी जाऊन घे. 9 तेव्हा
मी त्या देवदतूाकडे जाऊन, “ती लहान गंुडाळी” मला दे असे म्हटले. तो
म्हणाला, “िह घे आिण खाऊन टाक; ती तुझे पोट कडू करील तरी
तुझ्या तोंडाला मधासारखे गोड लागेल.” 10 तेव्हा मी देवदतूाच्या
हातातून ‘ती लहान गंुडाळी’ घेतली व खाऊन टाकली, ती माझ्या
तोंडाला मधासारखी गोड लागली, तरी खाल्ल्यावर माझे पोट कडू झाले.
11 तेव्हा ते मला म्हणाले, अनेक लोक, राष्ट्र े, िनरिनराळ्या भाषा बोलणारे
व राजे यांच्यािवषयी तू पुन्हा ‘संदेश िदला पािहजे.’

दोनदोन साक्षीदारसाक्षीदार

मग मला मोजमाप करण्यासाठी काठीसारखा ‘बोरू’ देण्यात
आला आिण मला सांगण्यात आले, “ऊठ आिण देवाचे
भवन, वेदी आिण त्यामध्ये जे उपासना करतात त्यांचे

मोजमाप घे. 2पण भवना बाहेरचे अगंण सोड, त्याचे मोजमाप घेऊ
नकोस; कारण ते ‘परराष्ट्र ीयांना’ िदलेले आहे. बेचाळीस मिहने ते पिवत्र
नगर पायाखाली ‘तुडवतील.’ 3आिण मी माझ्या दोन साक्षीदारांना
अिधकार देईन. ते तरटाची वस्त्रे घालून, एक हजार दोनशे साठ िदवस
देवाचा संदेश देतील.” 4 हे साक्षीदार म्हणजे ‘पृथ्वीच्या प्रभूसमोर उभे
असणारी जतैुनाची दोन झाडे’ व दोन ‘समया’ ही ते आहेत. 5जर एखादी
व्यक्ती त्या साक्षीदारांना अपाय करू इच्छीत असल्यास ‘त्यांच्या
तोंडातून अग्नी िनघून त्यांच्या शत्रूंना खाऊन टाकतो.’ जो कोणी त्यांना
इजा करण्याची इच्छा धरील त्यास ह्याप्रकार ेअवश्य मारावे. 6या
साक्षीदारांना ते संदेश सांगण्याच्या िदवसांमध्ये पाऊस पडू नये म्हणून
त्यांना आकाश बदं करण्याचा अिधकार िदला आहे. त्यांना पाण्याचे रक्त
करण्याचा अिधकार िदला आहे आिण त्यांची इच्छा असेल िततकेदा
पृथ्वीला प्रत्येक प्रकारच्या पीडांनी िपडण्याचा अिधकार िदलेला आहे.

7 त्यांची साक्ष पुरी झाल्यावर अगाधकूपातून जो पशू वर येईल तो
त्यांच्याबरोबर लढाई करील, त्यांच्यावर िवजय िमळवील आिण त्यांना
ठार मारील. 8 तेथे मोठ्या नगराच्या रस्त्यावर त्यांची प्रेते पडून राहतील
(आित्मक अथार्ने, ‘सदोम’ आिण ‘िमसर’ म्हणले आहे) व जेथे त्यांच्या
प्रभूलाही वधस्तभंावर िखळले होते. 9आिण प्रत्येक समाजातले,
वंशांतले, भाषेचे व राष्ट्र ांतले लोक साडेतीन िदवस त्यांची प्रेते पाहतील
आिण ते त्यांची प्रेते थडग्यांत ठेवू देणार नाहीत. 10 त्यांच्यावरून
पृथ्वीवर राहणार ेआनदं व उत्सव करतील व एकमेकांना भेटी पाठवतील
कारण त्या दोन संदेष्ट्यांनी पृथ्वीवर राहणार्यांस अतोनात पीडले होते.

11आिण साडेतीन िदवसानतंर देवाकडील जीवनाच्या आत्म्याने
त्यांच्यामध्ये प्रवेश केला आिण ते त्यांच्या पायांवर उभे रािहले; आिण
त्यांना पाहणार्यांना मोठे भय वाटले. 12आिण त्यांनी स्वगार्तून एक
मोठा आवाज ऐकला, तो त्यांना म्हणाला, “इकडे वर या” मग ते एका
ढगातून स्वगार्त वर जात असताना त्यांच्या वरै्यांनी त्यांना पािहले.

13आिण त्याच घटकेस मोठा भूकंप झाला; तेव्हा नगराचा दहावा भाग
पडला आिण भूकंपात सात हजार लोक ठार झाले. तेव्हा वाचलेले
भयभीत झाले व त्यांनी स्वगार्च्या देवाला गौरव िदले.

14दसुरी आपत्ती येऊन गेली; बघा, ितसरी आपत्ती लवकरच येत
आहे.

सातवासातवा कणार्कणार्

15मग सातव्या देवदतूाने कणार् वाजवला तेव्हा स्वगार्त मोठ्याने
आवाज झाला, त्यांचे शब्द असे होतेः
‘जगाचे राज्य हे आमच्या प्रभूचे आिण त्याच्या िख्रस्ताचे झाले आहे;
तो यगुानुयगु राज्य करील.’

16 तेव्हा देवासमोर आपल्या आसनांवर बसलेले चोवीस वडील उपडे
पडून देवाला नमन करून म्हणाले

17 ‘हे प्रभू देवा, हे सवर्समथार्, जो तू आहेस आिण होतास, त्या तुझे
आम्ही उपकार मानतो,
कारण तुझे महान सामथ्यर् तू आपल्याकडे घेतले आहेस आिण राज्य
चालिवण्यास सुरूवात केलीस.

18 राष्ट्र े रागावली आहेत
परतंु तुझा क्रोधाग्नी आला आहे आिण
मरण पावलेल्यांचा न्याय करण्याची वेळ आली आहे आिण
तू आपल्या दासांना, तुझ्या संदेष्ट्यांना, पिवत्रजनांना आिण
जे तुझ्या नावाचे भय धरतात अशा लहानथोरांना वेतन देण्याची वेळ
आली आहे.
आिण ज्यांनी पृथ्वीचा नाश केला त्यांचा नाश करण्याची वेळ आली
आहे.’

19 तेव्हा देवाचे स्वगार्तील भवन उघडले व त्याच्या भवनात त्याच्या
कराराचा कोश िदसला; आिण िवजांचे लखलखाट, गजर्ना आिण
गडगडाट होऊन भूकंप झाला व गारांचे मोठे वादळ झाले.

स्त्रीस्त्री वव अजगरअजगर

आिण स्वगार्त एक महान िचन्ह िदसले; सूयर् पिरधान केलेली
एक स्त्री, ितच्या पायाखाली चंद्र होता आिण ितच्या
डोक्यावर बारा तार्यांचा मुकुट होता. 2ती स्त्री गरोदर होती

व बाळंतपणाच्या वेदनांनी ती ओरडत होती.
3आिण स्वगार्त दसुर ेएक िचन्ह िदसले. पाहा! तेथे एक मोठा, लाल

अजगर; त्यास सात डोकी व ‘दहा िंशगे’ होती आिण त्याच्या डोक्यांवर
सात मुकुट होते. 4 त्याच्या शेपटाने ‘आकाशातील ितसरा िहस्सा तार’े
खाली ओढून काढले आिण त्यांना ‘पृथ्वीवर पाडले;’ आिण जी स्त्री
प्रसूत होणार होती ितचे मूल जन्मताच िगळून घ्यावे म्हणून अजगर
ितच्यापुढे उभा रािहला. 5आिण सवर् ‘राष्ट्र ांवर लोहदडंाने अिधकार
चालवील’ अशा मुलास म्हणजे पुसंतानास ितने जन्म िदला; त्या मुलाला
देवाकडे व त्याच्या राजासनाकडे उचलून नेण्यात आले. 6आिण ती स्त्री
रानात पळाली; तेथे ितची एक हजार दोनशे साठ िदवस काळजी घेण्यात
यावी म्हणून ितच्यासाठी देवाने तयार केलेले िठकाण आहे.

योहानाला झालेले प्रकटीकरण 9:18 642 योहानाला झालेले प्रकटीकरण 12:6
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7आिण स्वगार्त यदु्ध झाले; ‘िमखाएल’ व त्याचे दतू हे अजगराबरोबर
लढले आिण अजगर व त्याचे दतू हे सुद्धा त्यांच्याशी लढले. 8पण
अजगर िंजकण्यास िततका बलवान नव्हता आिण त्यापुढे स्वगार्त त्यास
व त्याच्या दतूांना स्थान उरले नाही. 9तो मोठा अजगर, ‘सतैान’
म्हटलेला तोच तो जुनाट साप होय. तो संपूणर् जगाला फसवतो. त्या
सापाला त्याच्या दतूांसह पृथ्वीवर टाकण्यात आले.

10आिण मी स्वगार्त एक मोठा आवाज ऐकला;
त्याचे शब्द असे होते, आता आमच्या देवाचे तारण आिण सामथ्यर्
आिण राज्य आले आहे.
आिण त्याच्या िख्रस्ताचा अिधकार हे प्रकट झाले आहेत;
कारण आमच्या भावांना दोष देणारा आमच्या देवापुढे स्वगार्त जो

त्यांच्यावर
रात्रंिदवस आरोप करीत असे,
तो खाली टाकण्यात आला आहे.

11 त्यांनी कोकर्याच्या रक्ताद्वार,े आपल्या साक्षीच्या वचनाद्वार,े
त्याच्यावर िवजय िमळवला आहे.
आिण त्यांना मरावे लागले तरी त्यांनी आपल्या जीवावर प्रीती केली
नाही.

12 म्हणून ‘स्वगार्ंनो’ आिण त्यामध्ये राहणाऱ्यांनो, ‘आनदं’ करा पृथ्वी
आिण समुद्र ह्यावर अनथर् ओढवला आहे,
कारण सतैान खाली तुमच्याकडे
मोठ्या रागाने आला आहे.
कारण आपणाला थोडकाच काळ रािहला आहे, हे तो जाणतो.

13आिण अजगराने बिघतले की, त्यास पृथ्वीवर टाकण्यात आले
आहे, तेव्हा िजने एका मुलाला जन्म िदला होता त्या स्त्रीचा त्याने
पाठलाग केला. 14परतंु स्त्रीने सापाच्या पुढून ितच्या रानातल्या िठकाणी
उडून जावे म्हणून ितला मोठ्या गरुडाचे दोन पखं देण्यात आले; आिण
तेथे ती सपार्पासून सुरिक्षत राहत असताना एक काळ, दोन ‘काळ आिण
अधर्काळ’ ितचे पोषण केले जाईल. 15आिण ती स्त्री पुराने वाहून जाईल
असे करावे म्हणून, त्या सपार्ने ितच्या मागोमाग आपल्या तोंडातून
नदीसारखे पाणी ओतले. 16पण भूमीने स्त्रीला मदत केली; आिण
अजगराने तोंडातून सोडलेली नदी भूमीने तोंड उघडून ‘िगळून घेतली.’
17 तेव्हा अजगर स्त्रीवर रागावला व जे ितच्या संतानातून उरलेले,
देवाच्या आज्ञा पाळणार ेआिण येशूची साक्ष देणार ेत्यांच्याशी लढाई
करायला गेला; 18आिण तो अजगर समुद्राच्या वाळूवर उभा रािहला.

समुद्रातूनसमुद्रातून वरवर आलआलेेललेे श्वापदश्वापद

आिण मी बिघतले की, एक पशू समुद्रातून वर आला. त्यास
दहा िंशगे आिण सात डोकी होती. त्याच्या िंशगांवर दहा
मुकुट होते व त्याच्या डोक्यांवर देवाचा अपमान करणारी

नावे होती. 2आिण मी पािहलेला पशू तो ‘िचत्त्यासारखा’ होता, त्याचे
पाय ‘अस्वलाच्या’ पायासारखे व त्याचे तोंड ‘िंसहाच्या’ तोंडासारखे
होते; त्यास अजगराने आपली शक्ती आिण राजासन िदले आिण मोठा
अिधकार िदला.

3 त्या पशूच्या डोक्यापकैी, त्याच्या एका डोक्याला जीवघेणी जखम
झाली होती, त्यामुळे तो मरून जाईल असे वाटले. पण त्याची ती जखम
बरी झाली; आिण सवर् पृथ्वी आश्चयर् करीत त्या पशूच्यामागे गेली.
4आिण त्यांनी अजगराला नमन केले, कारण त्याने आपला अिधकार
त्या पशूला िदला होता; आिण त्यांनी त्या पशूलाही नमन करून म्हटले,
“या पशूसारखा कोण आहे? ह्याच्याशी कोण लढू शकेल?” 5आिण, त्या
पशूला मोठ्या गिर्वष्ठ गोष्टी व अपमानास्पद ‘शब्द बोलणार ेतोंड’ िदले
होते; आिण त्यास हे करायला बेचाळीस मिहने अिधकार िदला होता.
6 त्या पशूने देवािवरुद्ध त्याच्या नावािवषयी, त्याच्या मडंपािवषयी आिण
स्वगार्त राहणार्यांिवषयी िंनदा करायला आपले तोंड उघडले. 7आिण
पिवत्र जनांशी लढाई करण्यास व त्यांच्यावर िवजय िमळवण्यास त्या
पशूला परवानगी देण्यात आली; आिण त्यास प्रत्येक वंश, लोक, भाषा
बोलणार्यांवर आिण राष्ट्र ांवर अिधकार िदलेला होता. 8आिण ज्यांची
नावे जगाच्या स्थापनेपासून ‘वधलेल्या कोकर्याच्या जीवनाच्या

पुस्तकात िलिहलेली’ नाहीत असे पृथ्वीवर राहणार ेसवर्जण त्या पशूला
नमन करतील.

9जर कोणाला कान असेल तर तो ऐको.
10जो ‘कैदेत जायचा
तो कैदेत’ जातो;

‘जो तलवारीने’ जीवे मारील
त्यास ‘तलवारीने’ मरणे भाग आहे.

ह्यात पिवत्र जनांची सहनिशलता आिण िवश्वास िदसून येतो.

भूमीतूनभूमीतून वरवर आलआलेेललेे श्वापदश्वापद

11आिण मी बिघतले की, आणखी एक पशू भूमीतून वर येत आहे.
त्यास कोकर्यासारखी दोन िंशगे होती; आिण तो अजगरासारखा बोलत
होता. 12तो पिहल्या पशूची सवर् सत्ता त्याच्यासमक्ष स्वतः चालवतो;
ज्या पिहल्या पशूची जीवघेणी जखम बरी झाली होती त्यास पृथ्वीने व
तीवर राहणार्यांनी नमन करावे असे तो करतो. 13तो मोठी िचन्हे
करतो; लोकांच्या दृष्टीपुढे आकाशातून पृथ्वीवर अग्नी उतरले असे तो
करतो, 14आिण त्यास त्या पशूच्या देखत जी िचन्हे करायची मुभा आहे
ती करून दाखवून तो पृथ्वीवर राहणार्यांना फसवतो आिण ज्या पशूला
तरवारीचा घाव लागला असताही जो िजवंत आहे त्याची त्यांनी मूतीर्
करावी असे तो पृथ्वीवर राहणार्यांस सांगतो. 15दसुऱ्या पशूला,
पिहल्या पशूच्या मूतीर्ला जीवन देण्याची परवानगी होती. म्हणजे त्या
पशूच्या मूतीर्ने बोलावे आिण असे करावे की, िजतके लोक त्या पशूच्या
मूतीर्ला नमन करणार नाहीत िततक्यांना िजवे मारले जावे. 16आिण तो
असे करतो की, लहान व मोठे, धनवान व दिरद्री, स्वततं्र व दास, अशा
सवार्ंनी आपल्या उजव्या हातावर िंकवा कपाळांवर एक खूण घ्यावी,
17आिण ती खूण म्हणजे त्या पशूचे नाव िंकवा त्याच्या नावाची संख्या
आहे, त्याच्यावाचून इतर कोणाला काही िवकत घेता येऊ नये िंकवा
िवकता येऊ नये.

18 येथे ज्ञानीपणच आहे; ज्याला बुद्धी असेल त्याने पशूच्या संख्येचा
िहशोब करावा कारण, ती एका मनुष्याची संख्या आहे आिण त्याची
संख्या सहाशे सहासष्ठ आहे.

कोकराकोकरा वव त्याचत्याचेे अनुयायीअनुयायी

नतंर मी बिघतले, पाहा, िसयोन डोंगरावर एक कोकरा उभा
होता; आिण ज्यांच्या ‘कपाळांवर’ त्याचे व त्यांच्या िपत्याचे
नाव िलिहलेले होते, असे एक लक्ष चौवेचाळीस हजार जण

तेथे त्याच्याबरोबर होते. 2आिण ‘अनेक जलप्रवाहांच्या ध्वनीसारखी’ व
मेघ गडगडाटाच्या ध्वनीसारखी स्वगार्तून िनघालेली वाणी मी ऐकली
आिण जसे वीणावादक आपल्या वीणा वाजवत आहेत अशी ती होती.
3 ते राजासनासमोर आिण त्या चार प्राणी व विडलांसमोर जणू ‘एक नवे
गीत गात होते;’ पृथ्वीवरून िवकत घेतलेले जे एक लक्ष चौवेचाळीस
हजार जण तेथे होते त्यांच्यािशवाय कोणीही मनुष्य ते गीत िशकू शकला
नाही. 4स्त्रीसंगाने िवटाळले न गेलेले ते हेच आहेत, ते शुद्ध आहेत. जेथे
कोठे कोकरा जातो तेथे त्याचे अनुसरण करणार ेते आहेत.
मानवजातीतून खडंणी भरून मुक्त केलेले, हे देवाला व कोकर्याला
प्रथमफळ असे आहेत. 5 त्यांच्या ‘मुखात काही असत्य आढळले नाही;’
ते िनष्कलकं आहेत.

तीनतीन स्वगस्वगर्र्ददूतूत आिणआिण ससंदंदेेशश
6यानतंर मला आणखी एक देवदतू आकाशाच्या मध्यभागी उडताना

िदसला. त्याच्याजवळ, पृथ्वीवर राहणार्या प्रत्येक राष्ट्र, वंश, भाषा
बोलणार्यांना व प्रत्येक समाजाला सुवातार् सांगायला, सावर्कािलक
सुवातार् होती. 7तो मोठ्या आवाजात म्हणत होता, देवाचे भय धरा
आिण त्यास गौरव करा; कारण न्यायाची वेळ आली आहे आिण ‘ज्याने
आकाश, पृथ्वी आिण समुद्र आिण पाण्याचे झर ेहे उत्पन्न केले त्यास
नमन करा.’

8मग आणखी एक देवदतू त्याच्या मागोमाग आला आिण म्हणाला,
“पडली, मोठी बाबेल पडली! कारण ितने सवर् राष्ट्र ांना ितच्या
व्यिभचाराचा क्रोधरूपी द्राक्षारस पाजला आहे.”

योहानाला झालेले प्रकटीकरण 12:7 643 योहानाला झालेले प्रकटीकरण 14:8
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9आिण ितसरा देवदतू दसुऱ्या दोन देवदतूांच्या मागोमाग आला आिण
म्हणाला, जर कोणी त्या पशूला िंकवा त्याच्या मूतीर्ला नमन करील
आिण आपल्या कपाळावर िंकवा हातावर त्याची खूण करून घेईल
10तोसुध्दा ‘देवाच्या क्रोधाचा प्याल्यात िनरा घातलेला,’ त्याचा
क्रोधरुपी ‘द्राक्षारस िपईल’ आिण पिवत्र दतूांसमोर आिण कोकर्यासमोर
त्यास ‘अग्नी आिण गधंक’ ह्यापासून पीडला जाईल. 11 त्यांच्या पीडेचा
‘धूर यगुानुयगु वर चढत राहतो;’ त्या पशूला आिण त्याच्या मूतीर्ला नमन
करणार्यांना आिण त्याच्या नावाचे िचन्ह करून घेणार्या कोणालाही
‘रात्रंिदवस’ िवसावा िमळणार नाही.

12 जे देवाच्या आज्ञा व येशूचा िवश्वास धीराने पालन करतात त्या
पिवत्र जनांची सहनशीलता येथे आहे.

13आिण मी स्वगार्तून एक वाणी ऐकली; ती मला म्हणाली, हे िलहीः
‘आतापासून, प्रभूमध्ये मरणार ेधन्य आहेत.’ आत्मा म्हणतो, “हो, म्हणजे
त्यांना आपल्या कष्टांपासून सुटून िवसावा िमळावा कारण त्यांची कामे
तर त्यांच्याबरोबर त्यांच्यामागे जातात.”

हहंगंामगाम वव पृथ्वीचीपृथ्वीची कापणीकापणी

14 तेव्हा मी बिघतले आिण पाहा, एक पांढरा ढग आिण ‘मनुष्याच्या
पुत्रासारखा’ कोणी त्या ढगावर बसला होता. त्याच्या मस्तकावर
सोन्याचा मुकुट आिण त्याच्या हातात एक धारदार िवळा होता. 15मग
परमेश्वराच्या भवनातून आणखी एक देवदतू बाहेर आला आिण जो
ढगावर बसला होता त्यास त्याने मोठ्या आवाजात म्हटले, “िवळा
चालव आिण कापणी कर कारण तुझ्या कापणीची वेळ आली आहे;
कारण पृथ्वीचे पीक िपकून गेले आहे.” 16मग जो ढगावर बसला होता
त्याने पृथ्वीवर िवळा चालवला आिण पृथ्वीची कापणी झाली.

17मग आणखी एक देवदतू स्वगार्तील परमेश्वराच्या भवनामधून बाहेर
आला; त्याच्याजवळही एक धारदार िवळा होता. 18मग आणखी एक
देवदतू वेदीतून बाहेर आला; त्यास अग्नीवर अिधकार होता; आिण
ज्याच्याजवळ धारदार िवळा होता त्यास त्याने मोठ्या आवाजात
ओरडून म्हटले, “तुझा धारदार िवळा घे आिण पृथ्वीवरील द्राक्षवेलीचे
घड गोळा कर; कारण ितची द्राके्ष िपकली आहेत.” 19 तेव्हा त्या
देवदतूाने पृथ्वीवर िवळा चालवला आिण पृथ्वीच्या द्राक्षवेलीचे पीक
गोळा करून ते देवाच्या क्रोधाच्या मोठ्या द्राक्षकंुडात टाकले. 20यानतंर
ते ‘द्राक्षकंुड नगराबाहेर तुडवले गेले;’ व द्राक्षकंुडामधून रक्त वर आले; ते
घोड्याच्या लगामापयर्ंत चढले आिण शभंर कोसांच्या पिरसरात पसरले.

सातसात वाट्यावाट्या आिणआिण पीडापीडा

यानतंर मी स्वगार्त आणखी एक महान व आश्चयर्कारक िचन्ह
बिघतले; ज्यांच्याजवळ ‘सात पीडा’ होत्या, असे सात
देवदतू मी पािहले त्या शेवटल्या पीडा होत्या, कारण देवाचा

क्रोध त्यानतंर पूणर् होणार होता.
2मग मी बिघतले की, जणू एक अिग्निमिश्रत काचेचा समुद्र आहे आिण

ज्यांनी त्या पशूवर व त्याच्या मूतीर्वर आिण त्याच्या नावाच्या संख्येवर
िवजय प्राप्त केला होता ते त्या काचेच्या समुद्राजवळ, देवाने िदलेली
वीणा घेऊन उभे होते.

3 ‘देवाचा दास मोशे ह्याचे गीत व कोकर्याचे गीत गात होते.’
सवर्समथर् देवा, परमेश्वरा, तुझ्या कृती महान आिण आश्चयर्कारक
आहेत.
हे ‘प्रभू’ देवा, तू सवार्ंवर राज्य करतो
तुझे मागर् योग्य आिण खर ेआहेत.
4 ‘हे प्रभू, तुला कोण िभणार नाही?
आिण तुझ्या नावाचे गौरव कोण करणार नाही?’
कारण तू एकच ‘पिवत्र’ आहेस;
कारण ‘सगळी राष्ट्र े येऊन
तुझ्यापुढे नमन करतील.
कारण तुझ्या नीितमत्त्वाची कृत्ये प्रकट झाली आहेत.’

5नतंर मी बिघतले आिण ‘साक्षीच्या मडंपाचे’ परमेश्वराचे स्वगार्तील
भवन उघडले गेले. 6आिण त्या भवनातून सात देवदतू बाहेर आले;
त्यांच्याजवळ सात पीडा होत्या. त्यांनी स्वच्छ, शुभ्र तागाची वस्त्रे

पिरधान केली होती आिण आपल्या छातीभोवती सोन्याचे पट्टे बांधले
होते. 7 तेव्हा त्या चार प्राण्यांतील एकाने त्या सात देवदतूांना, जो
यगुानुयगु िजवंत आहे त्या देवाच्या रागाने भरलेल्या, सात सोन्याच्या
वाट्या िदल्या. 8आिण देवाच्या सामथ्यार्पासून व तेजापासून जो धूर
िनघाला, त्याने परमपिवत्रस्थान भरून गेले आिण त्या सात देवदतूांच्या
‘सात पीडा’ पूणर् होईपयर्ंत कोणीही आत जाऊ शकला नाही.

मी परमपिवत्रस्थानातून एक मोठी ‘वाणी’ ऐकली; ती त्या
सात देवदतूांना म्हणाली, “जा आिण देवाच्या रागाच्या या
सात वाट्या पृथ्वीवर ओता.”

2मग पिहला देवदतू गेला आिण त्याने आपली वाटी पृथ्वीवर ओतली
आिण ज्या लोकांवर त्या पशूचे िचन्ह होते व जे त्याच्या मूतीर्ला नमन
करीत असत त्यांना अितशय कुरूप आिण त्रासदायक फोड आले.

3नतंर, दसुर्या देवदतूाने आपली वाटी समुद्रात ओतली आिण त्याचे
मरण पावलेल्या मनुष्याच्या रक्तासारखे रक्त झाले आिण समुद्रात
जगणार ेसवर् िजव मरण पावले.

4 ितसर्या देवदतूाने आपली वाटी नद्यांवर व पाण्याच्या झर्यांवर
ओतली, “आिण त्यांचे रक्त झाले” 5आिण माझ्या कानी आले की,
जलाशयांचा देवदतू म्हणाला,
‘तू’ ‘जो पिवत्र आहेस’ आिण होतास तो तू नीितमान आहेस,
कारण तू असा न्याय केलास.

6कारण त्यांनी पिवत्रजनांचे आिण संदेष्ट्यांचे ‘रक्त पाडले,’ आिण तू
‘त्यांना रक्त प्यायला’ िदलेस;
कारण ते याच लायकीचे आहेत.

7 वेदीने उत्तर िदले, ते मी ऐकले की,
‘हो, हे सवर्समथर् देवा, परमेश्वरा, तुझे न्याय खर ेआिण नीतीचे आहेत.’

8चौथ्या देवदतूाने आपली वाटी सूयार्वर ओतली आिण त्यास
लोकांस अग्नीने जाळून टाकण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
9लोक भयकंर उष्णतेने जळाले व त्यांनी या पीडांवर ज्याला अिधकार
आहे त्या देवाच्या नावाची िंनदा केली आिण त्यास गौरव द्यायला त्यांनी
पश्चात्ताप केला नाही.

10पाचव्या देवदतूाने आपली वाटी त्या पशूच्या राजासनावर ओतली
आिण त्याचे राज्य ‘अधंकारमय झाले,’ आिण त्या के्लशांत लोकांनी
आपल्या जीभा चावल्या; 11 त्यांनी आपल्या के्लशांमुळे आिण आपल्या
फोडांमुळे ‘स्वगीर्य देवाची’ िंनदा केली आिण आपल्या कृतींचा पश्चात्ताप
केला नाही.

12सहाव्या देवदतूाने आपली वाटी महान फरात नदीवर ओतली
आिण पूवेर्कडील राजांचा मागर् तयार व्हावा म्हणून ितचे ‘पाणी आटवले
गेले.’

13आिण मी बिघतले की, त्या अजगराच्या मुखातून, त्या पशूच्या
मुखातून आिण त्या खोट्या संदेष्ट्यांच्या मुखातून ‘बेडकांसारखे’ तीन
अशुद्ध आत्मे बाहेर आले. 14कारण हे चमत्कार करणार ेदषु्ट आत्मे
आहेत; ते सवर्समथर् देवाच्या, त्या महान िदवसाच्या लढाईसाठी सवर्
जगातल्या राजांना एकत्र जमवायला त्यांच्याकडे जात आहेत.

15 (‘पाहा, मी चोरासारखा येतो; जो जागृत राहतो आिण आपली वस्त्रे
संभाळतो तो धन्य होय! नाही तर, तो उघडा िफरले आिण ते त्याची
लज्जा पाहतील’)

16आिण त्यांनी त्यांना हमर्िगदोन असे इब्री भाषेत नाव असलेल्या
एका िठकाणी एकत्र जमवले.

17सातव्या देवदतूाने आपली वाटी अतंराळात ओतली व
परमेश्वराच्या भवनामधून, राजासनाकडून एक मोठा आवाज आला; तो
म्हणाला, “झाले.” 18आिण िवजांचे लखलखाट, आवाज व गडगडाट
होऊन मोठा भूकंप झाला, ‘पृथ्वीवर’ लोक ‘झाल्यापासून’ कधी झाला
नव्हता इतका मोठा भूकंप झाला, 19 त्या महान नगरीचे तीन भाग झाले;
राष्ट्र ांची नगर ेपडली आिण ती महान बाबेल, ितला त्याच्या कोपाच्या
संतापाचा द्राक्षारसाचा प्याला द्यावा, म्हणून देवासमोर स्मरणात आणली
गेली. 20आिण प्रत्येक बेट पळून गेले व डोंगर कोठेच आढळले नाहीत.
21आिण एक मण वजनाच्या ‘मोठ्या गारा’ आकाशातून खाली लोकांवर
पडल्या; आिण त्या गारांच्या पीडेमुळे लोकांनी देवाची िंनदा केली; कारण
त्यांची पीडा फार मोठी होती.

योहानाला झालेले प्रकटीकरण 14:9 644 योहानाला झालेले प्रकटीकरण 16:21



17

18

मोठीमोठी कलावकलावंतंीणतीण वव श्वापदश्वापद

मग त्या सात वाट्या घेणार ेजे सात देवदतू होते त्यांच्यातला
एक येऊन माझ्याशी बोलला आिण म्हणाला, “ये, त्या
अनेक जलांवर जी बसली आहे त्या महावेश्येचा

न्यायिनवाडा मी तुला दाखवतो. 2पृथ्वीच्या राजांनी ‘ितच्याबरोबर
जारकमर् केले’ आिण पृथ्वीवर राहणार े‘ितच्या’ जारकमार्च्या द्राक्षारसाने
मस्त झाले.” 3 तेव्हा दतूाने मला पिवत्र आत्म्यामध्ये अरण्यात नेले;
आिण मला एका िकरिमजी रगंाच्या पशूवर बसलेली एक स्त्री िदसली. तो
देविंनदात्मक नावांनी भरलेला होता आिण त्यास सात डोकी व ‘दहा
िंशगे’ होती. 4 त्या स्त्रीने जांभळी व िकरिमजी वस्त्रे नेसून, सोन्याचा व
मोलवान रत्नांचा, मोत्ये ह्यांचा साज घातला होता. ितच्या हातात,
अमगंळ गोष्टींनी व व्यिभचाराने भरलेला एक ‘सोन्याचा प्याला’ होता;
5 ितच्या कपाळावर िलिहलेले नाव एक रहस्य होते, ‘महान बाबेल,
पृथ्वीवरील वेश्यांची व अमगंळ गोष्टींची आई.’ 6आिण मी बिघतले की,
ती स्त्री पिवत्रजनांच्या रक्ताने व येशूसाठी (साक्षीचे रक्त) हुतात्मे
झालेल्यांचे रक्त िपऊन मस्त झाली होती आिण ितला बघताच मी मोठा
आश्चयर्चिकत झालो. 7 तेव्हा तो देवदतू मला म्हणाला, “तू आश्चयर्चिकत
का झालास? मी तुला या स्त्रीचे आिण जो पशू ितला पाठीवर वाहतो,
(ज्याला सात डोकी आिण दहा िशगे आहेत) त्या पशूचे रहस्य सांगतो.

8आिण तू जो पशू बिघतलास, जो होता आिण नाही, जो अगाधकूपात
येईल आिण नाशात जाईल आिण जगाच्या स्थापनेपासून ज्यांची नावे
जीवनाच्या पुस्तकात िलिहलेली नाहीत असे पृथ्वीवर राहणार ेत्या
पशूला पाहतील तेव्हा आश्चयर् करतील कारण तो होता, नाही आिण
येणार आहे.

9इथे ज्ञानी मनाचे काम आहे. ती सात डोकी, ही ती स्त्री ज्यांवर
बसली आहे. ते सात डोंगर आहेत; 10आिण सात राजे आहेत, पाच
पडले आहेत, एक आहे आिण दसुरा अजून आलेला नाही; आिण तो
आल्यावर त्यास फारच थोडा वेळ रहावे लागेल. 11आिण तो जो पशू
होता आिण नाही, तो आठवा राजा आहे; तो सातांपासून झालेला आहे;
आिण नाशात जात आहे. 12आिण तू बिघतलीस ती ‘दहा िंशगे’ दहा
राजे आहेत. त्यांना अजून राज्य िमळाले नाही; पण त्यांना त्या
पशूबरोबर, एक घटका राजांसारखा अिधकार िमळतो. 13 ते एकमताचे
आहेत, ते आपले सामथ्यर् आिण आपला अिधकार पशूला देतात. 14 ते
कोकर्याशी यदु्ध करतील आिण कोकरा त्यांना िंजकील कारण तो
‘प्रभंूचा प्रभू आिण राजांचा राजा आहे;’ आिण जे त्याच्याबरोबर आहेत ते
बोलावलेले, िनवडलेले आिण िवश्वासू आहेत.” 15आिण तो मला
म्हणतो, तू जे पाण्याचे प्रवाह बघत आहेस, ज्यांवर ती वेश्या बसली
आहे, ते िनरिनराळे समाज, समुदाय आिण राष्ट्र े आिण िनरिनराळ्या भाषा
बोलणार ेलोक आहेत. 16आिण तू बिघतलीस ती दहा िंशगे आिण तो
पशू त्या वेश्येचा व्देष करतील. ितला ओसाड आिण नग्न करतील, ितचे
मांस खातील आिण ितला अग्नीत जाळतील. 17कारण त्यांनी एकमनाचे
होऊन देवाची वचने पूणर् होईपयर्ंत, त्याची इच्छा पूणर् करायला आपले
राज्य पशूला द्यावे हे देवाने त्यांच्या मनात घातले आहे. 18आिण जी
स्त्री तुला िदसली ती ‘पृथ्वीच्या राजांवर’ राज्य करणारी मोठी नगरी
आहे.

मोठ्यामोठ्या नगरीचानगरीचा अधःपातअधःपात

ह्यानतंर मी दसुऱ्या एका देवदतूाला स्वगार्तून खाली
उतरतांना पािहले. त्यास मोठा अिधकार होता; ‘आिण
त्याच्या तेजाने पृथ्वी प्रकािशत झाली.’ 2तो जोरदार

आवाजात ओरडून म्हणाला,
“पडली, ती महान बाबेल पडली आहे!”
ती ‘भूतांना वस्ती’ झाली आहे,
सवर् अशुद्ध आत्म्यांना आिण सवर् अशुद्ध आिण ितरस्करणीय पक्ष्यांना
आसरा झाली आहे.

3कारण ‘ितच्या’ व्यिभचाराचे मद्य जे वेड लावणार ेआहे ते ‘सवर् राष्ट्र े
प्याली आहेत आिण
पृथ्वीच्या राजांनी ितच्याबरोबर व्यिभचार केला आहे;

ितच्या शक्तीशाली संपत्तीने व ऐषोआरामाने पृथ्वीचे व्यापारी श्रीमतं
झाले आहेत.’

4मग मी स्वगार्तून आणखी एक वाणी ऐकली;
ती म्हणाली, अहो ‘माझ्या लोकांनो,’ ितच्यामधून बाहेर या.
म्हणजे तुम्ही ितच्या पापात भागीदार होऊ नये
आिण यासाठी की, ितच्या कोणत्याही पीडा तुमच्यावर येऊ नयेत.

5कारण ितची पापे आकाशापयर्ंत पोहोचलीत
आिण ितच्या वाईट कृतीची देवाने आठवण केली.

6 ितने तुम्हास िदले तसे ितला परत द्या;
ितने जे काही केले आहे त्याच्या दपु्पट तुम्ही ितच्यासाठी करा; आिण
ितने प्याल्यात िजतके ओतले त्याच्या दपु्पट तुम्ही त्यामध्ये

ितच्यासाठी ओता.
7 ितने स्वतःला जेवढे गौरव व ऐषोआराम िदला,
िततक्या प्रमाणात ितला छळ आिण दःुख द्या;
कारण ती स्वतःच्या मनात म्हणते,
‘मी राणी होऊन बसले आहे,
मी िवधवा नाही,
मी दःुख बघणार नाही.’

8या कारणांमुळे, ितच्यावर एकाच िदवसात पीडा येतील,
मरी, शोक आिण दषु्काळ.
ती अग्नीने पुरी जळून जाईल;
कारण ितचा न्याय करणारा, परमेश्वर देव ‘सामथ्यर्शाली’ आहे.

9 “आिण ज्यांनी ितच्याबरोबर जारकमर् केले,” जे ितच्याबरोबर
िवलासात रािहले, ते पृथ्वीचे राजे ितच्या जळण्याचा धूर पाहतील, तेव्हा
ितच्याकरता ‘रडतील आिण ऊर बडवतील.’ 10 ते ितच्या पीडांच्या
भयामुळे दरू उभे राहून म्हणतील,
‘हाय! ही मोठी नगरी,
ही पराक्रमी नगरी बाबेल;
कारण एका घटकेत तुझा न्याय करण्यात आला आहे!’

11आिण पृथ्वीचे ‘व्यापारी’ ितच्याकरता ‘रडतील आिण शोक
करतील;’ कारण आता त्यांचा माल कोणीही िवकत घेणार नाही.
12सोन्याचा, रुप्याचा, िहर्यांचा आिण मोत्यांचा माल, तसेच तलम
तागाचे कापड, जांभळे कापड, रशेमी कापड आिण िकरिमजी कापड
आिण सवर् प्रकारची सुवािसक लाकडे आिण सवर् प्रकारची हिस्तदतंी
पात्रे, तशीच सवर् प्रकारची फार िकमती लाकडी, िपतळी, लोखडंी व
संगमरवरी पात्रे; 13दालिचनी व उटण्याचे मसाले, धूप, सुवािसक तेल व
ऊद, द्राक्षारस, तेल, सपीठ आिण गहू आिण जनावर,े मेंढर,े घोडे व रथ
आिण दास व ‘मनुष्यांचे जीव,’ हा त्यांचा माल कोणी िवकत घेत नाही.

14आिण ज्या फळांची तुझ्या जीवाला वासना होती ती तुझ्यापुढून
गेली आहेत;
सवर् स्वािदष्ट आिण िवलासाचे पदाथर् तुझ्यापासून नाहीसे झाले आहेत;
ते यापुढे कोणाला पुन्हा िमळणारच नाहीत.

15आिण ितच्यामुळे सधन झालेले त्यांचे व्यापारी हे ितच्या पीडेच्या
भयामुळे दरूवर उभे राहून रडतील, शोक करतील 16आिण म्हणतील,
हाय! ही मोठी नगरी!
ही जांभळी आिण िकरिमजी पोशाख नेसून सोन्याचा
आिण िहर्यामोत्यांचा साज घालीत असे.

17 एवढ्या प्रचंड संपत्तीची एका तासात नासाडी झाली आहे.
आिण सगळे ‘तांडेल,’ गलबतावरचे सगळे लोक आिण ‘खलाशी आिण
िजतके समुद्रावर’ पोट भरणार ेहोते ते सवर् लोक दरूवर ‘उभे रािहले,’
18आिण त्यांनी ितच्या जळण्याचा धूर पािहला, तेव्हा ते ओरडून
म्हणाले, “कोणती नगरी या मोठ्या नगरीसारखी आहे?” 19आिण त्यांनी
आपल्या डोक्यांत धूळ घातली व ते रडत आिण शोक करीत ओरडून
म्हणाले,
‘हाय! ही महान नगरी!
समुद्रावर ज्यांची गलबत होती ते सवर् िहच्या संपत्तीवर सधन झालेत!

कारण ही
एका घटकेत उजाड झाली.’
20 ‘हे स्वगार्,’
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अहो पिवत्रजनांनो, प्रेिषतांनो आिण संदेष्ट्यांनो, ितच्यावरून ‘आनदं
करा,’
कारण देवाने ितला दडं देवून तुम्हास ‘न्याय िदला आहे.’

21मग एका बलवान देवदतूाने मोठ्या जात्याच्या तळीसारखा एक
दगड घेतला, तो समुद्रात फेकला आिण तो म्हणाला,
अशीच ती मोठी नगरी बाबेल
जोरात खाली टाकण्यात येईल,
आिण पुन्हा मुळीच सापडणार नाही.

22तुझ्यात वीणा वाजिवणार्यांचा आवाज,
संगीतकार, बासरी आिण कणेर् वाजिवणार्यांचा आवाज
ह्यापुढे कधी ऐकू येणार नाही.
तुझ्यात कोणत्याही धदं्याचा कारागीर ह्यापुढे कधी आढळणार नाही;
आिण तुझ्यात जात्याचा आवाज ह्यापुढे कधी ऐकू येणार नाही.

23आिण तुझ्यात ‘िदव्याचा उजेड.’
ह्यापुढे कधी िदसणार नाही;
तुझ्यात वराचा आिण वधूचा आवाज ह्यापुढे ऐकू येणार नाही.
कारण तुझे व्यापारी हे पृथ्वीचे मोठे लोक होते;
आिण तुझ्या जादटूोण्यांनी सवर् राष्ट्र े फसवली गेली.
24आिण ितच्यात संदेष्ट्यांचे, पिवत्रजनांचे
आिण पृथ्वीवर जे वधलेले त्या सवार्चे रक्त सापडले.

स्वगार्तस्वगार्त जयोत्सवजयोत्सव वव कोकऱ्याचकोकऱ्याचेे लग्नलग्न

या गोष्टींनतंर मी जणू एक, िवशाल समुदायाची मोठी वाणी
स्वगार्त ऐकली; ती म्हणाली
‘हालेलूया,’

तारण, गौरव आिण सामथ्यर् आमच्या देवाचीच आहेत,
2कारण त्याचे न्याय खर ेआिण ‘नीतीचे’ आहेत;
कारण ज्या महावेश्येने आपल्या व्यिभचारी वागण्याने पृथ्वी भ्रष्ट केली
ितचा त्याने न्यायिनवाडा केला आहे.
आिण आपल्या ‘दासांच्या रक्ताबद्दल ितचा सूड घेतला आहे.’

3आिण ते दसुऱ्यांदा म्हणाले,
‘हालेलूया
ितचा धूर यगुानुयगु वर चढत आहे.’

4 तेव्हा ते चोवीस वडील व चार िजवंत प्राणी पालथे पडले, त्यांनी
‘राजासनावर बसलेल्या’ देवाला नमन केले आिण ते म्हणालेः
आमेन; ‘हालेलूया.’

5आिण राजासनाकडून एक वाणी आली; ती म्हणालीः
‘तुम्ही सवर् त्याचे दास, दोन्ही लहानमोठे आिण सामथ्यर्वान त्यास

िभणार,े
आपल्या देवाची स्तुती करा.’

6आिण, मी जणू एका, िवशाल समुदायाची वाणी, ऐकली; ती वाणी
महापूराच्या आिण मेघांच्या मोठ्या गडगडाटांच्या आवाजासारखी होती.
ती म्हणाली,
‘हालेलूया;
कारण,’ आमचा ‘प्रभू’
सवर्सत्ताधारी देव हा ‘राज्य करीत आहे.

7या, आपण आनदं’ करू, ‘हषर् करू,’
आिण त्यास गौरव देऊ;
कारण कोकर्याचे लग्न िनघाले आहे,
आिण त्याच्या नवरीने स्वतःला सजिवले आहे.

8आिण ितला नेसायला,
स्वच्छ, शुभ्र, चमकणार ेतलम तागाचे वस्त्र िदले आहे. (हे तलम वस्त्र

म्हणजे पिवत्रजनांच्या नीितमत्त्वाची कामे होत.)
9आिण तो देवदतू मला म्हणाला, “िलहीः ‘कोकर्याच्या लग्नाच्या

भोजनाला बोलावलेले धन्य होत.’” आिण तो मला म्हणाला, “ही देवाची
खरी वचने आहेत.” 10आिण, मी त्यास नमन करायला त्याच्या पायाशी
पालथा पडलो, परतंु तो मला म्हणाला, “असे करू नको; मी तुझ्या
सोबतीचा आिण येशूची साक्ष ज्यांच्याजवळ आहे त्या तुझ्या बधंंूच्या

सोबतीचा दास आहे. देवाला नमन कर कारण येशूिवषयीची साक्ष हा
भिवष्यवानीचा आत्मा आहे.”

िवजयशालीिवजयशाली िख्रस्तिख्रस्त

11 तेव्हा मी बिघतले की, स्वगर् उघडला आिण पाहा, एक पांढरा घोडा
आिण त्यावर जो बसला होता त्याचे नाव ‘िवश्वासू आिण खरा’ आहे, ‘तो
नीतीने न्याय करतो,’ आिण यदु्ध करतो, 12 ‘त्याचे डोळे अग्नीच्या’
ज्वालेसारखे होते व त्याच्या डोक्यावर पुष्कळ मुकुट होते आिण त्याचे
एक नाव िलिहलेले होते; ते त्याच्यािशवाय कोणी जाणत नाही. 13 त्याने
एक, रक्तात िभजवीलेला झगा घातला होता; आिण ‘देवाचा शब्द’ हे नाव
त्यास देण्यात आले आहे; 14आिण स्वगार्तल्या सेना पांढर्या घोड्यांवर
बसून शुभ्र, स्वच्छ, तलम तागाची वस्त्रे पिरधान करून त्याच्या मागोमाग
जात होत्या. 15आिण त्याने राष्ट्र ांवर प्रहार करावा म्हणून त्याच्या
तोंडामधून एक धारदार तरवार िनघते, ‘तो त्यांच्यावर लोहदडंाने सत्ता
चालवील;’ तो सवर्समथर् देवाच्या अतीकोपाचे द्राक्षकंुड तुडवील.
16 त्याच्या झग्यावर व त्याच्या मांडीवर ‘राजांचा राजा आिण प्रभंूचा प्रभू’
असे नाव िलिहलेले आहे.

त्याच्यात्याच्या शत्रुंचाशत्रुंचा नाशनाश
17आिण मी बिघतले की, एक देवदतू सूयार्त उभा होता; तो

आकाशात ‘उडणार्या सवर् पक्ष्यांना’ मोठ्या आवाजात ओरडून
म्हणालाः या आिण देवाच्या मोठ्या ‘भोजनासाठी जमा व्हा; 18 म्हणजे
तुम्ही राजांचे’ सेनापतीचे मांस खाल आिण ‘बलवान पुरुषांचे मांस खाल;
घोड्यांचे’ आिण त्यावर बसणार्यांचे मांस खाल, स्वततं्र आिण दास,
लहान आिण मोठे अशा सवार्ंचे मांस ‘खाल.’

19आिण मी बिघतले की, तो जो घोड्यावर बसला होता
त्याच्याबरोबर आिण त्याच्या सेनेबरोबर लढाई करायला तो पशू व
‘पृथ्वीचे राजे’ आिण त्यांच्या सेना ‘एकत्र आल्या’ होत्या. 20मग त्या
पशूला व त्याच्याबरोबर त्या खोट्या संदेष्ट्याला धरण्यात आले; त्याने
त्याच्यासमोर िचन्हे करून, त्या पशूने िशक्का घेणार्यांस व त्याच्या
मूतीर्ला नमन करणार्यांस फसवले होते. या दोघांनाही ‘गधंकाने
जळणार्या’ अग्नीच्या सरोवरात िजवंत टाकण्यात आले; 21बाकीचे लोक
जो घोड्यावर बसला होता त्याच्या तोंडातून बाहेर येणार्या तरवारीने
मारले गेले आिण त्यांच्या ‘मांसाने सगळे पक्षी तृप्त झाले.’

एकएक हजारहजार वषवषर्र्

आिण मी बिघतले की, एक देवदतू आकाशामधून खाली
आला; त्याच्या हातात अगाधकूपाची िकल्ली व एक मोठी
साखळी होती. 2आिण ज्याला ‘िदयाबल’ आिण ‘सतैान’

म्हणतात त्या पुरातन ‘सपार्ला’ म्हणजे त्या अजगराला त्याने धरले, एक
हजार वषार्ंसाठी त्यास बांधले, 3आिण अगाधकूपात टाकले; आिण
त्यामध्ये बदं करून वर िशक्का लावला; म्हणजे ती हजार वषेर् पूणर्
होईपयर्ंत त्याने राष्ट्र ांना आणखी फसवू नये. त्यानतंर त्यास पुन्हा थोडा
वेळ सोडणे जरूर होते.

4 तेव्हा ‘मी राजासने बिघतली’ व त्यावर जे ‘कोणी बसले होते;’
त्यांच्याकडे ‘न्यायिनवाडा देण्यात आला’ आिण येशूच्या साक्षीसाठी व
देवाच्या वचनासाठी ज्यांचा िशरच्छेद झाला होता आिण त्या पशूला
िंकवा त्याच्या मूतीर्ला ज्यांनी नमन केले नव्हते आिण आपल्या
कपाळावर िंकवा हातावर त्याचा िशक्का मारलेला नव्हता, त्यांचे आत्मे
मला िदसले. ते परत िजवंत झाले व त्यांनी िख्रस्ताबरोबर एक हजार वषेर्
राज्य केले. 5पण ती हजार वषेर् पूणर् होईपयर्ंत बाकीचे मरण पावलेले
पुन्हा िजवंत झाले नाहीत. हे पिहले पुनरुत्थान होय. 6ज्याला पिहल्या
पुनरुत्थानात भाग आहे, तो धन्य आिण पिवत्र आहे; अशांवर दसुर्या
मरणाची सत्ता नाही, तर ते देवाचे आिण िख्रस्ताचे ‘याजक’ होतील;
आिण त्याच्याबरोबर एक हजार वषेर् राज्य करतील.

योहानाला झालेले प्रकटीकरण 18:21 646 योहानाला झालेले प्रकटीकरण 20:6
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ससैतैानाचीतानाची मुक्ततामुक्तता वव शशेेवटचीवटची झटापटझटापट

7 जेव्हा ती हजार वषेर् संपतील तेव्हा सतैानाला त्याच्या कैदेतून
सोडण्यात येईल; 8आिण तो ‘पृथ्वीच्या चारी कोपर्यांतील गोग’ व
‘मागोग’ या राष्ट्र ांना, लढाईसाठी एकत्र करावे म्हणून तो त्यांना
फसवायला बाहेर िनघेल; त्यांची संख्या समुद्राच्या वाळूइतकी आहे. 9 ते
‘पृथ्वीच्या िवस्तारावर’ गेले आिण त्यांनी पिवत्र जनांची छावणी व ‘िप्रय’
नगरी वेढली; ‘तेव्हा स्वगार्तून अग्नी उतरला आिण त्याने’ त्यांना ‘िगळून
घेतले;’ 10आिण त्यांना फसिवणार्या सतैानाला ‘अग्नीच्या व गघंकाच्या’
सरोवरात टाकण्यात आले; तो पशू व तो खोटा संदेष्टा हे; तेथेच असून ते
रात्रंिदवस सदासवर्काळ पीडा भोगतील.

सवसवर्र्सामान्यसामान्य पुनरुत्थानपुनरुत्थान वव शशेेवटचावटचा न्यायन्याय

11 तेव्हा मी एक, मोठे, शुभ्र ‘राजासन’ आिण त्यावर जो ‘बसला’ होता
त्यास बिघतले. त्याच्या उपिस्थतीतून पृथ्वी व आकाशही ‘पळून गेली;
आिण त्यांना कोठेच जागा िमळाली नाही.’ 12मग मी मृतांना, लहान व
मोठे ह्यांना राजासनासमोर उभे रािहलेले बिघतले; तेव्हा ‘पुस्तके
उघडली गेली;’ नतंर आणखी एक ‘पुस्तक’ उघडले गेले. ते ‘जीवनाचे’
पुस्तक होते; आिण त्या पुस्तकात िलिहलेल्या गोष्टींवरून ज्यांच्या
त्यांच्या कामांप्रमाणे मृतांचा न्याय करण्यात आला. 13समुद्राने
आपल्यामधील मरण पावलेले होते ते िदले आिण मृत्य ुव मृतलोक
ह्यांनीही आपल्यामधील मरण पावलेले होते ते िदले; आिण ‘त्यांच्या
कामांप्रमाणे’ त्यांचा प्रत्येकाचा न्याय करण्यात आला. 14आिण मरण व
मृतलोक अग्नीच्या सरोवरात टाकले गेले. हे दसुर ेमरण होय. हे अग्नीचे
तळे म्हणजे दसुर ेमरण. 15आिण ज्या कोणाचे नाव ‘जीवनाच्या’
पुस्तकात िलिहलेले आढळले नाही त्यास अग्नीच्या सरोवरात टाकण्यात
आले.

नवनवेे आकाशआकाश वव नवीनवी पृथ्वीपृथ्वी

आिण मी नवे आकाश आिण नवी पृथ्वी ही बिघतली कारण
पिहले आकाश व पिहली पृथ्वी ही िनघून गेली होती आिण
समुद्रही रािहला नव्हता. 2आिण मी ती ‘पिवत्र नगरी, नवे

यरुशलेम,’ देवाकडून स्वगार्तून खाली येत असलेली बिघतली. ती
वरासाठी साज चढवून ‘सजिवलेल्या वधूप्रमाणे’ िदसत होती; 3आिण मी
राजासनातून एक मोठी वाणी ऐकली; ती म्हणालीः “पाहा, देवाचा ‘मडंप’
मनुष्यांत आहे, तो त्यांच्याबरोबर वस्ती करील; ते त्याचे लोक होतील
आिण देव स्वतः ‘त्यांच्याबरोबर राहील’ 4 ‘तो त्यांच्या डोळ्यांतले सवर्
अश्रू पुसेल;’ आिण ह्यापुढे मरण राहणार नाही; ‘दःुख, आक्रोश,’ िंकवा
के्लशही होणार नाहीत; कारण ‘पिहल्या गोष्टी’ होऊन गेल्या आहेत.”
5 ‘तेव्हा राजासनावर बसलेला’ म्हणालाः पाहा, मी सवर्काही नवीन
करतो आिण तो मला म्हणाला, िलही; कारण ही वचने िवश्वसनीय आिण
खरी आहेत. 6आिण तो मला म्हणालाः “या गोष्टी झाल्या आहेत. मी
अल्फा आिण ओमेगा, आरभं आिण शेवट आहे. जो ‘तान्हेला असेल
त्यास मी जीवनाच्या’ झर्याचे ‘पाणी फुकट’ देईन. 7जो िवजय िमळवतो
तो या सवर् गोष्टी वारशाने िमळवील; ‘मी त्यांचा देव होईन आिण तो माझा
पुत्र होईल.’ 8पण भेकड, अिवश्वासू, अमगंळ, खनुी, जारकमीर्, चेटकी,
मूिर्तपुजक आिण सगळे लबाड ह्यांना अग्नीने आिण गधंकाने जळणार्या
सरोवरात वाटा िमळेल; हे दसुर ेमरण होय.”

स्वगीर्यस्वगीर्य यरुशलयरुशलेेमम

9मग ज्या सात देवदतूांनी त्या सात शेवटल्या पीडांनी भरलेल्या,
सात वाट्या घेतल्या होत्या त्यांच्यातला एक येऊन माझ्याशी बोलला
आिण मला म्हणाला, “इकडे ये, मी तुला वधू, कोकर्याची नवरी
दाखवतो.” 10 तेव्हा त्याने ‘मला’ आत्म्याने एका मोठ्या ‘उंच डोंगरावर
नेले आिण त्याने मला ती पिवत्र नगरी यरुशलेम’ देवाकडून स्वगार्तून
खाली उतरतांना दाखवली. 11यरुशलेमेच्या ठायी ‘देवाचे तेज’ होते;
आिण ितचे तेज अितमोलवान खड्यासारखे; स्फिटकाप्रमाणे
चमकणार्या यास्फे रत्नासारखे होते. 12 ितला मोठा आिण उंच तट

होता; त्यास बारा ‘वेशी’ होत्या आिण वेशींपुढे बारा देवदतू होते आिण
त्यावर ‘नावे’ िलिहलेली होती; ती इस्राएलाच्या बारा ‘वंशजांची’ नावे
होती, 13 ‘पूवेर्कडे तीन वेशी; उत्तरकेडे तीन वेशी; दिक्षणेकडे तीन वेशी
आिण पिश्चमेकडे तीन वेशी होत्या.’ 14आिण नगरीच्या तटाला बारा पाये
होते; त्यावर कोकर्याच्या बारा प्रेिषतांची नावे होती.

15आिण जो माझ्याशी बोलत होता त्याच्याजवळ त्या नगरीचे, ितच्या
वेशींचे व ितच्या तटाचे माप घ्यायला एक सोन्याचा ‘बोरू’ होता. 16ती
नगरी चौकोनी बांधलेली होती; आिण ितची लांबी िजतकी होती
िततकीच ितची रंुदी होती; आिण त्याने बोरूने माप घेतले ते साडेसातशे
कोस भरले; ितची लांबी, रंुदी आिण उंची या समसमान होत्या.
17आिण त्याने ‘तटाचे माप घेतले’ ते मनुष्याच्या म्हणजे त्या दतूाच्या
हाताप्रमाणे एकशे चव्वेचाळीस हात भरले; 18 ितच्या तटाचे बांधकाम
यास्फे रत्नाचे होते; आिण नगरी स्वच्छ काचेप्रमाणे, शुद्ध सोन्याची
होती. 19आिण नगरीच्या तटाचे ‘पाये’ अनेक प्रकारचे ‘मोलवान पाषाण’
लावून सजिवले होते. पिहला पाया यास्फे, दसुरा नीलमणी, ितसरा
िशवधातू चवथा पाचू, 20पाचवा गोमेद, सहावा सािर्द, सातवा लसण्या,
आठवा वडूैयर्, नववा पुष्कराज, दहावा सोनलसणी, अकरावा याकीथ
आिण बारावा पद्मंराग. 21आिण बारा वेशी बारा मोत्यांच्या होत्या;
प्रत्येक वेस एका मोत्याची केली होती. नगरीचा रस्ता शुद्ध सोन्याचा,
पारदशर्क काचेसारखा होता.

22आिण मी तेथे भवन बिघतले नाही; कारण सवर्समथर् प्रभू देव आिण
कोकरा हेच ितचे भवन आहेत. 23आिण त्या नगरीला प्रकाश द्यायला
सूयार्ची िंकवा चंद्राची गरज नव्हती; कारण ‘देवाचे तेज’ ितला प्रकाश देते
आिण कोकरा ितचा िदवा आहे, 24 ‘राष्ट्र े’ ितच्या ‘प्रकाशात चालतील;
आिण पृथ्वीचे राजे’ आपले ‘वभैव’ ितच्यात आणतील. 25 ितच्या ‘वेशी
िदवसा कधीही बदं केल्या जाणार नाहीत; आिण तेथे रात्र’ होणारच नाही.
26 त्या ‘राष्ट्र ांकडून वभैव’ आिण मान ितच्यात आणतील; 27 तेथे
कोणतीही अशुद्ध गोष्ट िंकवा अमगंळपणाची कृती करणारा अथवा लबाडी
करणारा कोणीही मनुष्य, कोणत्याही प्रकार े‘प्रवेश करणार नाही’ पण
कोकर्याच्या ‘जीवनाच्या पुस्तकात ज्यांची नावे िलिहण्यात आली
आहेत त्यांनाच’ प्रवेश करता येईल.

नतंर देवदतूाने मला जीवनाच्या पाण्याची एक नदी
दाखिवली. ती नदी स्फिटकासारखी स्वच्छ होती. ती नदी
देवाच्या आिण कोकऱ्यांच्या राजासनापासून उगम पावत

होती आिण नगराच्या रस्त्यांच्या मधोमध वाहत होती. 2नदीच्या ‘दोन्ही
काठांवर’ बारा जातीची फळे देणार ेजीवनाचे झाड होते, ‘ते प्रत्येक
मिहन्यास आपले फळ’ देते. झाडांची ‘पाने’ राष्ट्र ाच्या ‘आरोग्यासाठी’
उपयोगी पडतात, 3 ‘त्या नगरात यापुढे कसलाही शाप असणार नाही;’
त्याच्यामध्ये देवाचे व त्याच्या कोकऱ्याचे राजासन रािहल. त्याचे दास
त्याची सेवा करतील. 4आिण ‘ते त्याचे मुख पाहतील’ व त्यांच्या
कपाळावर देवाचे नाव िलिहलेले असेल. 5 त्या नगरात यापुढे कधीही
रात्र होणार नाही. लोकांस प्रकाश िमळिवण्यासठी ह्यापुढे कुठल्याही
िदव्याची अथवा सूयार्ची गरज पडणार नाही; कारण ‘प्रभू देव’ आपला
‘प्रकाश त्यांच्यावर पाडील; आिण ते यगुानुयगु राज्य करतील.’

समाप्तीसमाप्ती

6नतंर देवदतू मला म्हणाला, “हे शब्द िवश्वासयोग्य आिण खर ेआहेत.
संदेष्ट्यांच्या आत्म्यांचा देव जो प्रभू आहे, त्याने ज्या गोष्टी लवकर
घडून आल्या पािहजेत, त्या आपल्या दासांना कळवण्यासाठी आपला
दतू पाठिवला आहे.” 7 ‘पाहा, मी’ लवकर ‘येत’ आहे. या पुस्तकातील
संदेशवचनांचे जो पालन करतो, तो धन्य! आहे. 8ज्या मनुष्याने या गोष्टी
ऐकल्या आिण पािहल्या तो मनुष्य मी, योहान आहे. मी जेव्हा या गोष्टी
ऐकल्या आिण पािहल्या, तेव्हा या गोष्टी मला दाखवीत असलेल्या
देवदतूाच्या पायाशी नमन करण्यास मी पालथा पडलो. 9परतंु तो
देवदतू मला म्हणाला, “असे करू नको. मी तुझ्याबरोबर आिण तुझे
भाऊ संदेष्टे, जे या पुस्तकात नमूद केलेल्या वचनांचे पालन करतात,
त्यांच्याबरोबर काम करणारा देवाचा एक दास आहे. देवाला नमन कर.”

10नतंर देवदतू मला म्हणालाः “तू या संदेश वचनावर ‘िशक्का मारून
बदं करू नको;’ काळाबाबतच्या या ‘पुस्तकातील’ संदेश गुप्त ठेवू नकोस;
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कारण या गोष्टी घडून येण्याची ‘वेळ’ आता जवळ आली आहे. 11जो
मनुष्य अनीितमान आहे, तो अनीितमान राहो, जो अमगंळ आहे, तो
अमगंळ राहो. जो नीितमान आहे तो नतैीक आचरण करीत राहो. जो
पिवत्र आहे, त्यास आणखी पिवत्रपणाने चालू दे.”

12 ‘पाहा, मी’ लवकर ‘येत’ आहे आिण प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या
कामाप्रमाणे देण्यास माझ्याजवळ वेतन आहे, 13 ‘मी’ अल्फा व ओमेगा,
‘पिहला व अखेरचा,’ आरभं आिण शेवट आहे. 14आपल्याला
‘जीवनाच्या झाडावर’ अिधकार िमळावा व वेशीतून नगरीत आपले जाणे
व्हावे म्हणून जे आपले ‘झगे धुतात’ ते धन्य आहेत. 15परतंु ‘कुत्रे’
चेटकी, जादटूोणा करणार,े व्यिभचारी, मूिर्तपूजा करणार ेआिण
िनरिनराळ्या रीतीने लबाडीची आवड धरणार े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.”

17आत्मा 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.’

18या पुस्तकात भिवष्यकाळाबाबत नमूद केलेली वचने जो ऐकतो,
त्यास मी गभंीरपणे सावधान करतोः जर कोणी ‘ह्यामध्ये भर घालील, तर
या पुस्तकात िलिहलेल्या’ पीडा देव त्याच्यावर आणील; 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.

20जो येशू या गोष्टीिवषयी साक्ष देतो, तो म्हणतो, “होय, मी लवकर
येतो.” आमेन, ये प्रभू येशू, ये,

21प्रभू येशूची कृपा देवाच्या सवर् पिवत्र लोकांबरोबर असो.
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